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Sikatilan terveydenhuoltosopimus
Tilan nimi

Tilatunnus

Mk-karjanumero

Sikojen merkintätunnus (=tatuointinumero)

Kunta

Lääni

Omistaja(t). Jos on useita omistajia, yhdyshenkilön nimi alleviivataan

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköposti

Puhelin

Faksi

Matkapuhelin

Sikojen pitopaikat: yläriville pitopaikkatunnukset, keskiriville pitopaikan osoite ja alariville sikojen pitopaikkakohtaiset merkintätunnukset (=tatuointinumerot)
1.

2.

Eläinlääkärin nimi

3.

Eläinlääkärinumero

4.

Sähköposti

Lähiosoite

Postinumero

Puhelin

Faksi

Postitoimipaikka

Matkapuhelin

Toiset hoitavat eläinlääkärit
Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Eläinlääkärin nimi

Eläinlääkärinumero

Tämä on kansallisen eläinterveydenhuollon edellyttämä terveydenhuoltosopimus yllä mainitun tilan ja
eläinlääkärin välillä. Tilan tuotantosuunta on (rastita oikeat vaihtoehdot):
Porsastuotanto

Lihasikatuotanto

Yhdistelmätuotanto

Jalostussikojen tuotanto

Risteytyssikojen tuotanto

Porsaiden välikasvatus

Emakkorenkaan keskusyksikkö

Emakkorenkaan satelliitti

Muu, mikä:

Tämän sopimuksen mukaan eläinlääkäri käy sikalassa vähintään:
Sikalan eläinmäärä ___________

Kerran / kasvatuserä

___________ viikon välein

Valtuutukset (rastit hyväksymisen merkiksi):
Tuottaja ja eläinlääkäri ovat tutustuneet sikaloiden terveysluokitusrekisteriselosteeseen (löytyy sivulta www. sikava.fi).
Tuottaja ja eläinlääkäri valtuuttavat tämän lomakkeen allekirjoituksella omien henkilötietojensa, tilaa, tilan pitopaikkoja, tilan omistajia ja
yhteyshenkilöitä, tilan eläimiä ja niiden terveydentilaa, teurastustuloksia ja tuotantotuloksia koskevien tietojen luovutuksen, tallentamisen
ja käyttämisen rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Teurastamoiden/muiden yhteistyötahojen osalta valtuutus koskee seuraavia
teurastamoita/yhteistyötahoja (rasti ruutuun ja asiakasnumero teurastamon/yhteistyötahon nimen jälkeen):
AtriaSika

_____________

Mika Myllymaa Oy________________

Pöntiön Lihatuote Oy__________

HKScan Oy______________

Paimion Teurastamo Oy ____________

Kivikylän Kotipalvaamo Oy_______ Suomen Sianjalostus Oy_______

ProAgria________________

Snellmanin Lihanjalostus Oy_________

Figen Oy: ____________

Finnpig Oy _________________

Muut: _____________________

Yksi kappale lähetetään Sikavaan, yksi läänineläinlääkärille, yksi jää hoitavalle eläinlääkärille ja yksi omistajalle. Sopimus on uudistettava,
jos eläinlääkäri tai omistaja vaihtuu tai tilan toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Sopimuksen irtisanomisesta on ilmoitettava
kirjallisesti Sikavaan.

Paikka ja aika:

Omistajan allekirjoitus

/

/ 20

Eläinlääkärin allekirjoitus

Terveysluokitusta hallinnoi Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry.:n alaisuudessa toimiva Sikava. Hallinnoinnin työkaluna on
sikaloiden terveysluokitusrekisteri. Se on henkilörekisterilain alainen tietokanta, johon kerätään sikojen terveydenhuollossa
muodostavaa että tarvittavaa tietoa. Tietolähteinä käytetään teurastus- ja eläinvälitystietoja, laboratorioiden tutkimustuloksia
ja eläinlääkäreiden käynneistä saatuja tietoja.

1. Sikava / terveysluokitusvastaava
PL 52
41401 LIEVESTUORE

2. Läänineläinlääkäri

3. Eläinlääkäri

4. Tuottaja

Yksittäistä tilaa koskevien tietojen luovuttaminen terveysluokitusrekisteristä edellyttää tilalta saatavaa valtuutus. Valtuutukset
annetaan allekirjoittamalla kääntöpuolella oleva lomake. Teurastamoista valitaan rastittamalla ne teurastamot, joille tietoja
saa antaa (asiakasnumero teurastamon nimen jälkeen).
Kansallisen tason vaatimukset löytyvät sivulta www.sikava.fi
Eläinlääkärin käyntien päätarkoitus on eläinlääkinnällinen neuvonta. Lisäksi käynneillä varmistetaan, että tuotanto on
kansallisen tason vaatimusten mukaista ja ettei tilalla ole tarttuvia eläintauteja. Eläinlääkärin käynneistä, todetuista
sairauksista, lääkkeiden käytöstä ja kuolleisuudesta pidetään kirjaa. Kuolinsyyt selvitetään.
Eläinlääkärin on lähetettävä kopio solmitusta terveydenhuoltosopimuksesta ja laaditusta terveydenhuoltosuunnitelmasta sen
läänin läänineläinlääkärille, jonka alueella tuotantotila sijaitsee. Terveydenhuoltosuunnitelmassa kuvataan vähintään tilalla
toteutettavat sairauksia ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja lääkitykset, niiden toteutuksen aikataulu sekä edellytykset
lääkkeiden luovutukselle.
Ote rekisteriselosteesta (löytyy täydellisenä sivulta www.sikava.fi)

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kansallinen terveysluokitus yhdistää teurastamoiden erilliset terveysluokat yhdeksi keskitetyksi kansalliseksi
terveysluokaksi. Sikaloiden terveysluokitusrekisterin käyttötarkoituksena on helpottaa sikaloiden kansallisen
terveysluokituksen teknistä toteuttamista.
Tiedot terveysluokitelluista sikaloista tallennetaan terveysluokitusrekisteriin. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden
terveystilanteen, terveysluokitusten ja luokitusmuutosten reaaliaikaisen seurannan. Terveysluokitusrekisterissä pidetään
yllä uudistussikoja tuottavien sikaterveydenhuollon erityistasolle kuuluvien sikaloiden listaa ja seurataan erityistasolle
kuuluvien tilojen luokituksen toteutumista. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat suunnitella
eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista. Rekisteristä saavat
valvontaviranomaisista tietoja tuottajan valtuuttamalla teurastamolla toimiva tarkastuseläinlääkäri ketjuinformaation
toteuttamisen edellyttämiltä osin. Muille valvontaviranomaisille tietoja voi luovuttaa tuottaja tai Sikavan toimihenkilö
tuottajan toimeksiannosta.
Rekisteriä käytetään internet-selaimella. Rekisterin osoite on www.sikava.fi.
5. Rekisterin tietosisältö
Terveysluokitusrekisteriin kirjataan sikatilojen, tilan sikojen pitopaikkojen ja tilojen omistajien ja yhteyshenkilöiden
yhteystiedot.
Tilojen yhteystiedoista tallennetaan tilan nimi, osoite, puhelin, sähköposti ja sijaintikunta. Lisäksi tallennetaan tilatunnus,
karjatunnus, tatuointitunnus, tuotantoseurantamuoto ja tilan päätuotantosuunta.
Tilojen omistajista ja yhteyshenkilöistä tallennetaan nimi, osoite, puhelin, faksi, sähköposti ja kieli (suomi / ruotsi), jolla
henkilö haluaa käyttää rekisteriä.
Sikojen pitopaikoista tallennetaan pitopaikkatunnus, pitopaikan nimi, tatuointitunnuksen lisätunnisteet, pitopaikan osoite,
sijaintikunta ja tuotantosuunta.
Pitopaikkakohtaisesti tallennetaan sikaloiden terveydenhuoltosopimukset, terveydenhuoltosuunnitelmat, tiedot
eläinlääkärikäynneistä ja laboratoriotuloksista. Terveysluokitusrekisteri toimii tuottajan ja teurastamon välisen
ketjuninformaatiotiedon välittämisen työkaluna ja tuottajan lääkitys- ja hoitokirjanpidon välineenä.
Valtion hallinnoimista tietokannoista (TIKE) terveysluokitusrekisterissä käytetään sikaloiden yhteystietoja sekä sikojen
siirtoja koskevia tietoja.
Rekisteriin tallennetaan myös terveysluokituksen kannalta tarpeellisten laitosten ja henkilöiden (hoitava eläinlääkäri,
kunnaneläinlääkäri, läänineläinlääkäri, teurastamo, elintarvikelaboratoriot, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira)
yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, matkapuhelin, sähköposti). Nämä tiedot liitetään ko. henkilöiden käyttäjätunnukseen
järjestelmässä, ts. heillä on tiedonkatseluun / -syöttöön oikeuttava tunnus systeemissä. Virkaeläinlääkäreistä
tallennetaan myös tiedot siitä, missä he toimivat, ts. toimikunta/kunnat sekä toimilääni. Edellä mainittuja tietoja tarvitaan,
jotta käyttöoikeudet pystytään määrittelemään oikein. (Tietojen tallennus henkilötietolain 8 §, 1. ja 5. momentin
perusteella).
Kaikki rekisterissä olevat tilat ja tilojen hoitavat eläinlääkärit antavat kirjallisen suostumuksen tietojensa käyttöön
allekirjoittamalla terveydenhuoltosopimuksen. Kullakin käyttäjällä on mahdollisuus katsella / syöttää vain niitä tietoja,
joihin heillä on käyttäjäryhmänsä perusteella oikeus.
Maatilojen nimilista ei ole julkinen. Maatilan sivuilla on nähtävissä, kenellä on oikeus kyseistä maatilaa koskeviin
tietoihin. Henkilöistä ei tallenneta muita henkilötietoja kuin heidän yhteystietonsa.

