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ETT:n Ruokaketjuhanke 3 –
Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää 
ruokajärjestelmää

Hankkeessa on kolme päätavoitetta:
1. Kehittää kansallisia laatujärjestelmiä maito- ja lihaketjuissa.
2. Edistää tautisuojausta ja estää tautien leviämistä 

alkutuotannossa.
3. Parantaa tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamista eläinten 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä viestiä 
eläinlääkärin roolista osana laatujärjestelmiä.

https://www.ett.fi/hankkeet/ruokaketjuhanke-3/
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• Eläinten
hyvinvointi

• Elintarvike-
turvallisuus

• Poikkeama-
tilanteet

• Dokumentointi
• Markkinointi

• Tuotannon 
kannattavuuden 
parantaminen

• Tautien ehkäisy

Sikatila Teurastamo

Yhteis-
kunta

Lain-
säädännön 

toteutumisen 
edistäminen

§

Terveydenhuollon tavoitteet



Eläinlääkärin rooli Sikavan 
laatuketjussa
• Eläinlääkäri asiantuntijaroolissa

– Luotettavuus-, puolueettomuus- ja osaamisvaatimukset; 
vastuu

• Sikavan tiedonkeruu on kattavaa ja melko 
ainutlaatuista
– Tiedon yhtenäisyydestä, paikkansapitävyydestä ja eheydestä 

on pystyttävä varmistumaan
• Tasalaatuinen asiakaspalvelu ja sen todentaminen 

tärkeää
• -> Standardit edellyttävät, mutta myös kaikissa nyky-

yhteiskunnan palveluissa perusolettamus



Sikavan rooli Ruokaketjussa

Sikavan toiminta varmistaa 
raaka-aineen 
tuoteturvallisuutta ja 
edistää sikojen terveyttä ja 
hyvinvointia. 

Kriteerit julkisissa elintarvikehankinnoissa ja 
ruokapalveluissa

Laadun 
todentaminen 
viennissä

Viestintä

Tutkimus



Eläinlääkäri on ulkoinen toimittaja 
Sikavan laatujärjestelmässä
• Terveydenhuoltoa tekevät eläinlääkärit ovat merkittäviä 

terveydenhuoltokäynneiltä kertyvän tiedon toimittajia 
Sikavaan kertyvän kansallisen tiedon ja tautitilanteen seurannan 
kannalta

• Eläinlääkärille asetettuja kriteereitä:
• Ruokaviraston laillistama eläinlääkäri
• Sikavan peruskoulutus
• Sikavan käytön ja terveydenhuoltokäynnin ohjeiden tunteminen
• Biocheck.UGent®-koulutus 

• Ulkoisia toimittajia arvioidaan säännöllisesti omavalvonnan kautta 
terveydenhuoltokäyntien yhteenvetoja seuraamalla ja sisäisillä 
auditoinneilla (10 Sikava-terveydenhuoltokäyntiä)



Sikavan laatujärjestelmän 
auditoinnit
1. Sikavan omavalvonta

• n.70 käyntilomaketta / vuosi sekä 
laatujärjestelmän katselmointi

• Thk-lomake tallennettiin 5,3 vrk kuluessa

2. Sisäiset auditoinnit (EnviroVet)
• Vuosittain arvioidaan 10 

terveydenhuoltokäyntiä
• Taustalla ETT:n ja Sikavan ohjeet 

terveydenhuoltokäynnille

3. Sertifiointiauditointi (Kiwa Inspecta)
• Vuosittainen järjestelmäauditointi
• Vuosittain auditoidaan 2-3 

terveydenhuoltokäyntiä
• Taustalla Sikavan ohjeet ja laatujärjestelmä



TH-käynnin arviointiasteikko ja 
perustelut
• Poikkeama on arvosana 0 

ja lievä poikkeama 1
Uusinta-auditointi

• ETT:n ohjeistuksen 
mukainen taso 3

• Sikavan tavoitetaso on 4
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1a. Aistinvaraisen ilmanlaadun arviointi

1b. Karsinoiden puhtaus

1c. Sikalan rakenteiden kunto

1d. Vesi- ja ruokintalaitteiden puhtaus ja kunto

1e. Porsaiden makuukäyttäytyminen

1f. ( + ) Makuualustan runsas kuivitus

1g. Eläintiheys (arvioitu kattavasti)

1h. Virikemateriaali

1i. Pesäntekomateriaali

2. Tilan eläinmäärät aikajaksolla 2kk

3. Eläinmäärä ja kuolleisuus

4. Eläintautien esiintyminen edellisen käyntikerran jälkeen

5.Tavallisimpien sairauden oireiden esiintyvyys edellisen…

6a. Tutkimiskäyttäytyminen tarjottua virikemateriaalia…

6b. Eläinten reaktio arvioijaa kohtaan

7. Häntien arviointi

8. Emakoiden lapavauriot

9. Emakoiden kuntoluokat

10. Lääkekirjanpito ja lääkkeiden hallittu käyttö

11. Eläinsuojelu

12. Lihantarkastusraportti

13. Haittaeläintorjunnan onnistumisen seuranta ja…

14. Kokonaisarvio terveydenhuoltokäynnistä

Sikava auditointien arvosanojen keskiarvot 2019 ja 2020

Keskiarvo 2019

Keskiarvo 2020



Auditointien keskiarvojen kehitys
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Lisätietoa laatujärjestelmästä

Muista antaa palautetta 



Sikavan luokitusehdot

• Sikaloiden terveysluokitusrekisteri on osa sikaloiden 
terveydenhuoltojärjestelmää. 

• Sikavan kansallisen tason ehdot ovat toimenpiteitä, 
joissa lakisääteisyys ylittyy.

• Sikavan jäsenenä toimivat teurastamoalan yritykset 
edellyttävät, että sopimustuottaja täyttää vähintään 
kansallisen tason ehdot.

• Iso merkitys, jos pitopaikka tippuu kansalliselta tasolta 
perustasolle
• Vaikutus eläinliikenteeseen, mahdollisesti tilan tulokseen

Luokitusehdot löytyvät Sikavan 
nettisivujen alaosasta 
linkeistä: "luokitusehdot"



Perustaso

• Th-sopimus ell:n kanssa.
• Teurastamon valtuutus (tai rekisterin käyttömaksu).
• Kaikkien Suomen sikatilojen tulee täyttää sikojen pidolle 

asetetut lakisääteiset vaatimukset, joiden 
noudattamista valvovat viranomaiset.



Kansallinen taso
• Perustason vaatimukset täyttyvät.
• Th-suunnitelma tehty ja päivitetään 

12 kk:n välein.
• Biocheck-arviointikäynti 12 kk:n 

välein.
• Tuotannonseurantaa (eläinten 

lukumäärä ja kuolleisuus kirjataan 
th-käynnillä).

• Pitopaikan kaikkien lääkkeiden 
käytön kirjanpito Sikavassa.

• Ei käytetä fluorokinoloniryhmän
antibiootteja tai kolmannen polven 
kefalosporiineja.

• Eläinten, sperman, alkioiden ja 
rehujen tuonnissa noudatetaan ETT 
ry:n ohjeita.

• Liittymisvaiheessa osoitettava 
salmonellavapaus ulostenäyttein.

• Sen jälkeen 3 vuoden välein

• Porsasyskä-, dysenteria-, aivastustauti-
ja kapivapaa eläinlääkärin tekemän 
kliinisen tarkastuksen perusteella. 
Tartunta saneerataan.

• Vuosittain dysenteria-näytteet, jos siat 
ulkoilee.

• Kapilääkitystä ei sallita muuta kuin 
ostettaville uudistuseläimille 
eristystiloissa.

• VTM luvut voidaan laskea ja kriteerit 
täyttyvät. (ei aina tuottajasta /ell johtuva syy jos puuttuu)

• Toimenpiteitä jos raja-arvot ylittyvät 
peräkkäisissä ajossa

• Sikojen pidolle asetetut lakisääteiset 
vaatimukset täyttyvät (tieto th-käynnin 
tai teurastamon kautta).

• Karsinarakenteissa ei saa olla 
sähköpaimenlankaa.



Kansallisen tason lisäehdot 
tuotantosuunnille

Porsastuotanto- ja yhdistelmäsikala

• Th-käynti vähintään 12 viikon välein. 
• Varalle luovutus voi vaatia tiheämpää 

käyntiväliä.

• Porsasyskänäytteet 
liittymisvaiheessa (verinäytteet)

• Porsaat kastroidaan kivunlievitystä 
käyttäen jos porsaat kastroidaan.

• Uudistuseläimiä vain erityistasolle 
kuuluvasta pitopaikasta tai 
kansallisen tason pitopaikasta josta 
vain kyseiseen pitopaikkaan 
(+lisävaatimuksia). 

• Välitysporsaita vain yhdistelmätilalle, 
lähtötilavaatimuksia.

Lihasikala ja välikasvattamo

• Yksi th-käynti per kasvatuserä. Jos 
osastoittain kertatäyttöinen tai 
jatkuvatäyttöinen, käynti 12 viikon 
välein.

• Varalle luovutus voi vaatia tiheämpää 
käyntiväliä

• Pitopaikka saa ottaa vain kansallisen 
tason porsaita. Suosituksena, että 
jatkuvatäyttöinen ottaisi vain 
yhdeltä tilalta.



Erityistaso: liittymislomake Sikavaan

• Vaatimukset löytyvät ohjeista ja 
lomakkeista Sikavan sivuilta.

• Kansallisen tason vaatimukset 
täyttyvät.

• Th-käynnit 2 kk:n välein (kuukauden 
välein jos eläinten tai sperman 
tuontia).

• Tautivapaus: ell seuraa käynnillä 
oireita

• porsasyskä -kapi -aivastustauti -
sikadysenteria -PRRS -Clostridium
perfringens tyyppi C:n aiheuttama 
pikkuporsaiden veriripuli -salmonella -
PRCV -ödeematauti -PED 

• Tautiepäilyn toimenpiteet
• Toimintatavat tautitapauksissa

• Näytteet:
• Salmonellanäytteet 6 kk:n välein
• Porsasyskä-näytteet kerran vuodessa 

(verinäyte)
• PRRS näytteet kerran vuodessa 

(verinäyte)
• Alkuperätilan näytteet (lähettää ryhmiä 

karjuasemille tai myyvät karjuja 
keinosiemennysasemille)

• Liittymisvaiheen tutkimuksissa lisäksi 
dysenteria

• Tautisuojaus
• Mm. karanteeni

• Oma th-ell tekee kerran vuodessa 
tautisuojauksen katselmuksen-
Sikavaan.



Rekisteritaso (ei käytössä vielä) 
tasolle saa siirtää vain eläimiä, jotka on tutkittu porsasyskän, salmonellan ja dysenterian varalta.)

• Perustason ehdot.
• Th-suunnitelma.
• Th-käynti vähintään kaksi 

kertaa vuodessa.
• Eläinten lukumäärät ja 

kuolleisuus th-
käyntilomakkeelle.

• Lääkekirjanpito Sikavassa
• ETT:n tuontiehdot

• Porsasyskä: liittymisvaiheessa 
verinäytteet

• Dysenteria ja salmonella 
(salmonella 5 v välein, 
ulkoilevilta vuoden välein-
kaupallinen): ulostenäytteet

• Porsasyskä-, dysenteria-, 
aivastustauti- ja kapivapaa 
eläinlääkärin tekemän kliinisen 
tarkastuksen perusteella. 

• Kapilääkitystä ei sallita muuta 
kuin ostettaville 
uudistuseläimille 
eristystiloissa.



Terveysluokitusten seuranta 
käytännössä
Luokitusehtojen täyttyminen katsotaan
• Terveydenhuoltokäynnin tallentuessa Sikavaan
• Kun perustason tilalle kirjattu lääkitys tai Biocheck –

tautisuojauksen arviointi
• Uuden tutkimustuloksen tallentuessa Sikavaan
• Kun Sikava hälyttää myöhässä olevasta 

terveydenhuoltokäynnistä
• Jos luokitus putoaa, tulee tekstari. Lisäinfoa on lähetetty

erikseen s-postissa. 



Ajankohtaista Sikavassa

• Uusi terveydenhuoltosuun-
nitelma julkaistu
• Ohje tässä vaiheessa
• Osiot tallennetaan erikseen
• Julkaise toiminto

• Salmonellanäytteenotto-
ohjetta selvennetty, SWE ei vielä

• Biocheck pvm tulossa tilan 
pitopaikan perustietoihin

• Rokotusohjetta päivitetään



Datan laatuun liittyvät yleisimmät ongelmakohdat

• Pitopaikkakohtaiset tiedot (lääkitys, eläinmäärät, siirrot.. )
• Datan laatuun vaikuttaa eläinlääkärien th-käyntien merkinnät

• Hyvinvointi-indeksiä ei voida laskea jos puuttuu tietoja 
(lapavauriot + kuolleisuus + osaruhohylkäykset)

• Eläinmäärät ja kuolleisuus. Vaikuttavat VTM:iin (emakoiden kuolleisuuden laskentatapa)

• Lääkekirjanpito: Ennen tilakäyntiä lääkekirjanpidon tarkistus: 
• Koodien oikeellisuus, lääkityksien määrä (graafit tulossa) 

• Luokituksiin vaikuttaa
• Lääkekirjanpidon puuttuminen jos 
eläinlääkäri ei ole merkinnyt ”lääkitsemätöntä 
jaksoa”.

• Ei voi kirjata käynnillä, että kirjanpito kunnossa ja 
• Sikavassa jos ei ole tarkistettu, näitä tulee aika ajoin.







Tilaa Sikavan uutiset sähköpostiin Koulutukset ETT:n nettisivuilla



Osallistu Sikavan käyttäjäkyselyyn!

• Kartoitamme tietojen käytettävyyttä, hyötyjä ja käytön 
sujuvuutta

• Haluamme saada käyttäjien palautetta järjestelmien 
kehitystyöhön

• Avoinna ma 11.10.2021 saakka
• Linkit Sikavan uutisissa!
• Kysely suomeksi



Kiitos ja kysymyksiä?

Kuva: Ina Toppari


