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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



Tautitilannekatsaus

• Salmonellatilanne
• Tautisuojauksen 

tärkeys!



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



Sikavan tiedon laadun arvioinnit
1. Sikavan omavalvonta

• n.70 käyntilomaketta / vuosi sekä laatujärjestelmän katselmointi

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

4. Ruokaviraston valvontakäynti
• Kansallisen laatujärjestelmän arviointi 2 v välein



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.

• Vaikutus eläinliikenteeseen, jos pitopaikka tippuu 
kansalliselta tasolta perustasolle.



Kaikkien Suomen 
sikatilojen tulee täyttää 
sikojen pidolle asetetut 
lakisääteiset vaatimukset, 
joiden noudattamista 
valvovat viranomaiset.

Perustaso

• Th-sopimus ell:n kanssa.
• Teurastamon 

valtuutus (tai 
rekisterin käyttömaksu).



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 
ulkoilevat.

• 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
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.



• Vaatimukset löytyvät ohjeista ja 
lomakkeista.

• 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.

Erityistaso: liittymislomake Sikavaan
Lähinnä pitopaikoille, jotka myyvät uudistuseläimiä



Rekisteritaso (ei käytössä) 
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. 



Mitä Sikavasta löytyy? (Sikavaa läpi jaetulla ruudulla)

• Sikavan sivut: pitopaikkakohtaisesti tiedot
• Perustiedot. Pitopaikan sivu (Biocheck-käynnin pvm tulossa)
• Omat tiedot (yhteystietojen muuttaminen)
• Yhteyshenkilön tiedot ajan tasalla (puhelinnumero esim. 

tautitilanteissa, sähköposti esim. luokitusmuutoksissa)
• Th-käynnit, Th-suunnitelmat (suunnitelma uusittu)
• Hyvinvointi-indeksi lyhyesti
• Biocheck
• Teurastiedot ja VTM
• Lääkekirjanpito (ell kirjaa lääkitsemättömät jaksot): exceliin siirto
• Tutkimustulokset
• Liitteen lisääminen
• Salmonellanäyteohjetta selvennetty: ohjeet ja lomakkeet



Koottua tietoa käynneistä

• Hyvinvointi-indeksi (erillinen webinaari tulossa 26.10)
• Tulossa uudistuksia
• Näkee nopeasti pitopaikan tilanteen hyvinvointiasioihin liittyen

• Biocheck-arviointikäynnin tulokset
• Erillisten kysymyksien tulokset eivät näy
• Tautisuojan kehityksen tukena

• Vastuullisen tuotannon mittarit (VTM)
• Kuolleisuus (emakot ja lihasiat)
• Osa- ja kokoruhohylkäykset



Datan laatuun vaikuttavat yleisimmät ongelmakohdat 
(datasta saadaan vertailuarvoja, suuntaa..)

• Pitopaikkakohtaisesti tiedot (lääkekirjanpito, eläinten siirto, eläinmäärät)

• Valtuutukset ajan tasalla (ei varmuuden vuoksi-vaikuttaa datan keräämiseen)

• Tuotantosuunta: dataa analysoidaan usein tuotantosuunnittain
• Hoitokoodit: Eläinlääkärin ohjeiden mukaan (uudessa th-

suunnitelmassa valmiina). Tilastoja vääristää jos vääriä hoitokoodeja.

Lisäksi:
• Muista pitää yhteystiedot ajan tasalla

Puhelinnumero mm. tautitapauksissa, sähköpostisoite mm. liittyen luokituksiin ja 
kirjautumistietoihin..

• Tieto Sikavaan, jos tuotanto loppuu (lääkekirjanpito tarvittaessa talteen 
ensin)



Luokituksiin vaikuttavia yleisiä ongelmia

• Th-käynnit ajallaan: tuottajan velvollisuus hoitaa ja 
pyytää eläinlääkäriä ajallaan

• Kuolleisuus ja eläinmäärä luvut valmiina
• Lääkekirjanpito: 

• Pitää olla ajan tasalla (Ruokaviraston ohje vähintään kerran viikossa kirjaukset ajan 
tasalle)

• Eläinlääkärin pitää kirjata lääkitsemätön jakso jos ei ole 
lääkityksiä (kirjaa Sikavassa lääkekirjanpito kohtaan)

• (Lihantarkastustiedot saatavilla (th-suunnitelma))

Tietojen puuttuminen tiedon laadun näkökulmasta 



Liitteen lisääminen



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


