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AJANKOHTAISTA SIKOJEN PITÄJILLE
Tässä kirjeessä kerrotaan sikojen pitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Liitteenä on sikarekisterinne
tapahtumaote ja eläinmääräilmoitukset ajalta 1.1.2014 - 28.2.2015, sekä uusi ohje MRSA-taudista.
Päivitetty sikojen merkinnän ja rekisteröinnin ohje löytyy evira.fi-sivuilta.
Sikarekisteriin julkisoikeudellinen maksu 1.1.2015 alkaen
1.1.2015 voimaan tullut maa- ja metsätalousministeriön asetus 1161/2014 Elintarviketurvallisuusviraston
maksullisista suoritteista määrittelee sikojen uuden ns. rekisteröintimaksun. Maksu on eläintenpitäjille
tapahtumailmoituskohtainen. Teurastamoita laskutetaan teurastusilmoituskohtaisesti.
Laskutus tapahtuu kerran vuodessa tammikuisin.
Rekisteröintimaksu on suuruudeltaan 0,15€/tapahtumailmoitus ja teurastamoille 0,10€/teurastusilmoitus.
Sikarekisterin asiakaspalvelun puhelinnumero muuttunut
- puhelinnumero
09 85666 003
- fax
09 27100 35
Sikarekisterin vuoden 2015 huoltokatkot
Sikarekisterisovellus ei ole käytettävissä: 22.–24.5.2015, 18.–20.9.2015 ja 13.–15.11.2015. Kyseiset
katkot ovat hallinnonalan palvelusopimuksen mukaisia huoltokatkoja, jotka sijoittuvat viikonlopuiksi,
jolloin sovelluksilla ei ole virkakäyttäjiä. Katkot alkavat perjantaisin n. klo 16 ja jatkuvat korkeintaan
maanantaiaamuun.
Sikarekisterin tapahtumailmoitukset sähköpostilla vain liitteenä
Evira muistuttaa, että vapaamuotoinen sähköposti ei ole hyväksyttävä ilmoitustapa. Sähköpostitse
lähetetyt ilmoitukset voidaan kuitenkin tallentaa viranomaisjärjestelmään, jos ilmoitus tehdään siihen
tarkoitetulla lomakkeella, joka on allekirjoitettu ja skannattu.
Suositeltavin ilmoitusväylä on internetsovellus, johon saa käyttöoikeudet oman kunnan
maaseutuviranomaiselta. Sovelluksen käyttö on maksutonta.
Eläinmääräilmoituslomakkeen täyttö
Paperilomakkeella ilmoitettaessa myös eläinmääräilmoituksen toinen sivu tunnustietoineen pitää
palauttaa vaikka eläinmääräilmoituksen jaksolla ei olisi kuolleita eläimiä. Kuolleita eläimiä ilmoitettaessa
on hyvä muistaa, että hävitystapa on pakollinen tieto ja se on eläintyyppikohtainen
Teurastamoiden valtuuttaminen
Eläintenpitäjä voi valtuuttaa käyttämänsä teurastamon tekemään teurastus- ja/tai välitysilmoituksen
yhteydessä tarvittavat ilmoitukset eläintenpitäjän puolesta. Tällöin eläintenpitäjän ei tule tehdä lisäksi
omia osto- tai poistoilmoituksia. Valtuutuksesta huolimatta vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä on
eläintenpitäjällä. Valtuuttaminen tapahtuu eläintenpitäjän ja teurastamon välillä. Teurastamo ilmoittaa
mahdollisesta valtuutuksesta viranomaisrekisteriin tapahtumailmoitusten yhteydessä.
Tapahtumia kannattaa seurata sovelluksen kautta tai tämän kirjeen liitteestä, joka tullaan lähettämään
jatkossa joka vuosi.
Uusi asetus tuotantoeläinten lääkityksistä pidettävästä kirjanpidosta
Uusi eläinten lääkitsemistä koskeva laki 387/2014 tuli voimaan joulukuussa 2014. Uuden lain myötä
voidaan aiempaa joustavammin luovuttaa lääkkeitä eläinten lääkitsemistä varten sikatiloille, jotka ovat
tehneet terveydenhuoltosopimuksen. Lain säännöksiä on täydennetty neljällä maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella. Yksi näistä asetuksista (MMMa 21/2014) koskee tuotantoeläinten
lääkityksestä pidettävää kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisuus koskee sekä tuotantoeläimelle annettuja
lääkkeitä että lääkerehuja. Kirjanpidosta on käytävä ilmi eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot,
lääkityksen antopäivämäärät, lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden

valtuuttama henkilö), lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe, lääkkeen nimi, lääkkeen tai lääkerehun määrä,
lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika ja lääkkeen tai lääkerehun myyjä. Kirjanpidon yhteydessä
on säilytettävä eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta.
Lisäksi on säilytettävä eläinlääkäriltä, apteekista tai lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet
lääkkeiden tai lääkerehujen myynnistä tai muusta luovutuksesta. Tiedot lääkityksistä on merkittävä
kirjanpitoon mahdollisimman pian. Kirjanpitoa säilytetään viisi vuotta.
Kelpoisuusvaatimukset sikojen keinosiemennykseen
Sikojen keinosiemennyksen luvanvaraisuudesta luovuttiin 1.5.2014, jolloin eläinsuojelulakiin lisättiin
säännös eläinten keinollista lisäämistä harjoittavien pätevyydestä. Henkilöt, joilla on aiemmin myönnetty
ja 1.5.2014 voimassa ollut lupa keinollisen lisäämisen harjoittamiseen ovat jatkossakin oikeutettuja
harjoittamaan myönnetyn luvan mukaista toimintaa. Emakoiden kotitilasiemennys ei edellyttänyt erillistä
lupaa, jos toimenpiteen suorittajalla oli riittävä ammattitaito sekä sopimus luvan saaneen
keinosiemennysaseman kanssa sperman toimituksista. Myös näiden henkilöiden osalta toiminta voi
jatkua entiseen tapaan lakiuudistuksen jälkeenkin.
Sikoja saa keinosiementää eläinlääkäri tai henkilö, joka on suorittanut kyseisen eläinlajin osalta
keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon, kuten seminologin ammattitutkinnon.
Seminologitutkinto on aiemmin antanut pätevyyden nautojen ja sikojen keinosiementämiseen. 1.9.2014
voimaan tulleen tutkintouudistuksen myötä pätevyys on eläinlajikohtainen ja sen voi saada nautojen,
sikojen, lampaiden ja vuohien keinosiementämiseen. Eläimen haltijan hallussa olevan (ns.
kotitilasiemennys) sian saa keinosiementää eläimen haltija ja tämän palveluksessa oleva, jos siementäjä
on suorittanut kyseisen eläinlajin keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävän tutkinnon
osan. Keinosiementämisen ammattitaitovaatimukset sisältävä tutkinnon osa sisältyy esimerkiksi
tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon perusteisiin, jotka tulivat voimaan 1.6.2014.
Keinollista lisäämistä koskevat tutkinnot ja tutkinnon osat vahvistaa Opetushallitus. Lisätietoa
järjestettävästä koulutuksesta löytyy Opetushallituksen internetsivujen kautta www.oph.fi tai ottamalla
suoraan yhteyttä alan koulutusta järjestäviin oppilaitoksiin. Kaikki ammatilliset tutkinnot voi suorittaa
myös näyttötutkintona. Näyttötutkintoja ja tutkintojen järjestäjiä voi hakea Opetushallituksen
internetsivuilta www.nayttotutkintohaku.fi. Lisätietoa evira.fi -nettisivuilta kohdasta Eläimet > Eläinsuojelu
ja eläinten pito > Eläinjalostus > Kelpoisuus eläinten keinolliseen lisäämiseen
Sikarekisterin asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 8.15-16.00
Postiosoite: Sikarekisterin asiakaspalvelu/ MLOY, PL 25, 01301 VANTAA
Puhelin:
09 85666 003
Fax:
09 27100 35
Sähköposti: sikarekisteri@mloy.fi

MAASEUTUVIRASTO TIEDOTTAA
Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)
Eläinten hyvinvointikorvaukseen voi tehdä sitoumuksen ajalle 1.5.2015 - 31.12.2016. Sitoumusta ja
maksatusta haetaan 30.4.2015 mennessä VIPU-palvelussa tai lomakkeella 472. Vuoden 2016
maksatusta haetaan marraskuussa 2015.
EU-komission määräyksen mukaan sikarekisterin tietoja ei voida suoraan käyttää, vaan sikatilat
ilmoittavat etukäteen haettavan keskimääräisen eläinmäärän ajalla 1.5.2015 - 31.12.2015. Tammikuussa
2016 ilmoitetaan toteutuneet kuukauden 1. päivien luvut (samat kuin sikarekisterissä) ja niistä poistetaan
kaksi pienintä arvoa. Tämän jälkeen lasketaan keskimääräinen eläinmäärä. Keväällä 2015 ilmoitettua
lukumäärää voidaan tarkentaa tämän lopullisen lasketun keskiarvon mukaan. Keväällä haettua määrää
ei voi nostaa mutta määrää voi vähentää toteutuneen mukaiseksi. Tarkemmat ohjeet: www.mavi.fi >
Oppaat ja lomakkeet.
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Ajankohtaista MRSA-bakteerista sikatiloilla
Tähän tietopakettiin on koottu taustatietoa metisilliiniresistentistä Staphylococcus
aureus –bakteerista (MRSA) ja sen leviämisestä sekä merkityksestä sikojen terveydelle.
Lisäksi on kerrottu toimenpiteet, joita noudattamalla MRSA pyritään pitämään poissa
sikalasta. Jos MRSA-tartunta kuitenkin todetaan sikalassa, tilalla voidaan ehkäistä
tartunnan leviämistä. MRSA:n torjuminen ja sen leviämisen ehkäiseminen
tuotantoeläintiloilla pienentää riskiä, että tuotantoeläimistä peräisin olevat MRSA-kannat
päätyisivät ihmisiin.

1. TIETOA MRSA:STA
bakteeria voi olla esimerkiksi
sieraineritteissä. Bakteerit säilyvät
sopivissa olosuhteissa jopa viikkoja
elimistön ulkopuolella, minkä vuoksi
ympäristöperäinen tartunta on myös
mahdollinen. Tartunta voi levitä
välillisesti myös esimerkiksi
jalkineiden, vaatteiden ja välineiden
välityksellä.

Mitä ovat Staphylococcus aureus ja
MRSA?
Staphylococcus aureus -bakteeria
esiintyy terveiden ihmisten ja eläinten
iholla ja limakalvoilla. Terveille
yksilöille bakteerista ei yleensä ole
haittaa. Stafylokokkibakteerit voivat
kuitenkin aiheuttaa tiettyjen altistavien
tekijöiden vaikutuksesta tulehduksia.
Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi
ihovauriot tai sairaalassa tehtävät
toimenpiteet. Jotkut
stafylokokkibakteerit ovat kehittyneet
vastustuskykyisiksi eli resistenteiksi
penisilliinin sukuisille mikrobilääkkeille.
Näitä stafylokokkeja kutsutaan
metisilliiniresistenteiksi
Staphylococcus aureus -bakteereiksi
eli MRSA-bakteereiksi. Näiden MRSAbakteerien taudinaiheutuskyky ei ole
tavallisia stafylokokkeja suurempi,
mutta MRSA-infektioiden hoito on
vaikeampaa. MRSA-bakteerit voivat
aiheuttaa epidemioita erityisesti
sairaaloissa.

MRSA-tartuntoja esiintyy sekä
ihmisillä että eläimillä. Sialla esiintyvät
MRSA-tartunnat voivat olla peräisin
ihmiseltä, toisilta sioilta tai joskus
mahdollisesti jopa toiselta eläinlajilta.
MRSA voi siirtyä ihmisestä toiseen,
ihmisestä eläimeen, eläimestä toiseen
eläimeen ja eläimestä ihmiseen.
MRSA-kantajuus eli oireeton MRSAtartunta on eläimellä todennäköisesti
lyhytkestoinen, mutta eläinryhmän
sisällä tartunta voi säilyä kiertämällä
eläimestä toiseen.
Merkitys tuotantoeläimiä hoitaville
ihmisille
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) verkkosivuilla on yleistä tietoa
MRSA-bakteerista ja sen
merkityksestä ihmisten terveydelle:
http://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ta
udit-ja-mikrobit/bakteeritaudit/mrsa

Tartuntalähteet
MRSA-tartunta voi tapahtua monella
tavalla. Useimmiten stafylokokit
leviävät suorassa ihokosketuksessa
yksilöstä toiseen. Stafylokokkeja
esiintyy myös limakalvoilla, joten
1
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Lisätietoa MRSA-bakteerista saa
oman sairaanhoitopiirin
tartuntataudeista vastaavalta
lääkäriltä.

Myös tyypillisesti ihmisissä esiintyvät
MRSA-kannat voivat tarttua sikoihin.
Ihmisen oma oireetonkin MRSAtartunta voi altistaa eläimen MRSAtartunnalle, mikäli hyvästä
käsihygieniasta ei huolehdita eläimiä
hoidettaessa ja käsiteltäessä.

Merkitys sikojen terveydelle
MRSA-bakteerit eivät ole erityisiä
taudinaiheuttajia sioilla. Sikojen MRSA
-tartunnat on todettu pääsääntöisesti
oireettomilla eläimillä, eikä MRSA:IIa
ole ollut erityistä vaikutusta eläinten
terveyteen ja hyvinvointiin.

Runsas mikrobilääkkeiden käyttö lisää
eläimissä vastustuskykyisiä
bakteerikantoja aivan vastaavasti kuin
on todettu tapahtuvan ihmisilläkin.
Muualla on havaittu sikaloiden
mikrobilääkkeiden käytön linjauksilla
olevan vaikutusta MRSA-bakteerien
esiintyvyyteen. Erityisesti MRSA
ST398 -kannan on osoitettu levinneen
nopeasti sioissa, ja ilmeisimmin
nopeaa leviämistä on edesauttanut se,
että tiloilla on käytetty säännöllisesti
mikrobilääkkeitä.

MRSA ja oireelliset infektiot
Ihmisillä MRSA-bakteerit ovat jo
pidempään olleet merkittäviä
taudinaiheuttajia erityisesti
sairaalaolosuhteissa ja
pitkäaikaishoitolaitoksissa.
Eläinten oireelliset MRSA-tapaukset
liittyvät usein joko
mikrobilääkehoitoihin tai
eläinsairaalaolosuhteisiin. Suomessa
on todettu yksittäisiä MRSA:n
aiheuttamia infektioita hevosilla ja
naudoilla sekä seuraeläimillä.

MRSA-kannat voivat myös levitä
sikojen mukana tilalta toiselle.
MRSA on ilmoitettava eläintauti
MRSA:n esiintymistä eläimillä
seurataan Suomessa. Eläinten MRSAtartunta on meillä eläintautilain
mukaan ilmoitettava eläintauti ja
eläinlääkärin on ilmoitettava eläimillä
todetusta MRSA-tartunnasta
aluehallintovirastoon, ja
laboratorioiden on lähetettävä
eristämänsä MRSA-kannat Eviraan.

Sikojen MRSA-kannat
MRSA-bakteeri todetaan
erityismenetelmillä
laboratoriotutkimuksissa. MRSAkantoja voidaan tyypittää ja erotella
toisistaan. Eri kantojen tunnistusta
voidaan käyttää hyödyksi tartunnan
lähdettä ja bakteerin kulkeutumista
selvitettäessä.

MRSA:ta ei vastusteta
viranomaistoimin. Tuotantotilalle ei siis
aseteta eläintautilain nojalla
velvoitteita tai rajoituksia.

Useissa Euroopan maissa
oireettomilta tuotantoeläimiltä ja
erityisesti sioilta on löydetty MRSAbakteereja, joiden on ajateltu
kehittyneen tuotantoeläimissä. Sioissa
todettua bakteerikantaa (ST398) on
todettu myös ihmisillä, jotka ovat olleet
tekemisissä sikojen kanssa. Yksittäisiä
tartuntoja on todettu myös ihmisissä,
joilla ei ole tiettävästi ollut kontakteja
tuotantoeläimiin.

2. MRSA-TARTUNNAN EHKÄISY
MRSA-tartunnan ennaltaehkäisyssä
tavoitteena on estää
vastustuskykyisten bakteerien
kehittyminen ja niiden leviäminen
sikalan sisällä ja sen ulkopuolelta. Jos
tilan sioissa on jo todettu MRSA:ta,
2
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tavoitteena on pitää sen esiintyminen
mahdollisimman vähäisenä ja estää
leviäminen muihin eläimiin tai ihmisiin.

olennaista. Jos tilan siat sairastavat,
tartuntaketjujen katkaisusta on
huolehdittava pesemällä ja
desinfioimalla karsinat ennen uutta
täyttöä. Tämän lisäksi on
huolehdittava, ettei tartuntoja levittäviä
sairaita yksilöitä siirretä eläinryhmistä
toisiin.

MRSA:n torjuminen
tuotantoeläintiloilla pienentää riskiä
siihen, että tuotantoeläimistä peräisin
olevat MRSA-kannat päätyisivät
ihmisiin.

Ihotulehdusten hoitotarve pyritään
minimoimaan. Stafylokokkibakteerit
menestyvät hyvin erilaisissa
ihovaurioissa. Karsinoiden rakenteet
eivät saa aiheuttaa sioille ihovaurioita,
sillä ne altistavat ihotulehduksille.

Mikrobilääkkeiden käyttö ja
lääkitystarve
Mikrobilääkkeiden käyttötarve tulisi
saada mahdollisimman pieneksi, sillä
kaikki eläimille annetut
mikrobilääkehoidot suosivat
vastustuskykyisten bakteerien
syntymistä ja leviämistä eläimissä.

Vieroitusripulin ehkäisyyn käytettävä
sinkkioksidi voi lisätä MRSA:n
esiintymistä sikalassa. Tutkimuksissa
on osoitettu, että sinkkioksidin
terapeuttinen käyttö voi lisätä MRSAbakteerien esiintymistä ja leviämistä
sikalassa. Tämän vuoksi sinkkioksidin
käyttötarve vieroitetuille porsaille on
arvioitava ja harkittava tilakohtaisesti
sekä vältettävä sen turhaa käyttöä.

Kun eläimiä joudutaan lääkitsemään,
lääkitys kohdennetaan tarkasti vain
hoitoa tarvitseviin eläimiin.
Mikrobilääkkeiden valinnassa
noudatetaan käyttösuosituksia.
Taudinaiheuttajia ja niiden
vastustuskykyä seurataan
säännöllisesti laboratoriotutkimuksiin
lähetettyjen näytteiden avulla.
Sairaskarsinoiden käyttö auttaa
lääkityksen kohdentamisessa.
Tarvittavien sairaskarsinoiden määrä
tulee arvioida tilakohtaisesti. Tilan
toiminta ja tauteja ennaltaehkäisevät
toimenpiteet on suunniteltava siten,
ettei missään ikäryhmässä ole tarvetta
suuren eläinmäärän toistuviin
lääkityksiin.

Tartuntojen leviämisen ehkäisy
Tilalla työskenteleviä ja tilalla
vierailevia henkilöitä varten kunkin
eläinrakennuksen sisäänkäynnin
yhteydessä on tautisulku, jossa
vaatteet ja jalkineet vaihdetaan.
Eläintiloissa käytetään tilan omaa
suojavaatetusta ja -jalkineita.
Tartuntojen leviämisen vaaraa
rakennuksesta ja osastosta toiseen
voidaan pienentää varaamalla
jokaiseen eläinrakennukseen ja osastoon omat suojavaatteensa ja jalkineensa.

Eläinten oman hyvän vastustuskyvyn
ylläpitämiseen kiinnitetään erityistä
huomiota, jotta lääkitystarve pysyisi
mahdollisimman pienenä. Kunkin
ikäryhmän tarpeet ympäristön
lämpötilan, eläintiheyden,
ilmanvaihdon ja ruokinnan suhteen
otetaan huomioon. Myös
tartuntapaineen pitäminen pienenä on
tärkeää. Tilan tautivapaus merkittävien
tartuntojen (esim. porsasyskä,
dysenteria, kapi) suhteen on

Kaikki eläimiin kohdistuvat
toimenpiteet tehdään aina
mahdollisimman hygieenisesti.
Tarttuvat taudit voivat levitä eläimestä
toiseen myös ihmisen välityksellä.
Käsienpesutarve arvioidaan
työskentelyn luonteen mukaan. Kädet
on aina pestävä huolellisesti, jos
3
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tartunta voi siirtyä käsien kautta
uuteen eläinryhmään tai
eläinryhmästä, osastosta tai
rakennuksesta toiseen. Tarvittaessa
käytetään kertakäyttöisiä
suojakäsineitä. Kädet pestään tai
desinfioidaan ennen käsineiden laittoa
ja niiden poiston jälkeen. Käsineiden
käyttö on tarpeen, mikäli käsissä on
ihovaurioita. Kädet on lisäksi pestävä
huolellisesti aina työskentelyn
päätyttyä.

sen leviäminen muihin eläimiin tai
ihmisiin.
Yksittäisiä tartunnan saaneita sikoja ei
yleensä pystytä selvittämään, sillä
tartunta voi kiertää siasta toiseen.
Mahdollisuuksien mukaan voidaan
selvittää bakteerin esiintymistä eri
ikäryhmissä, osastoissa tai
rakennuksissa. Jos selvitystä ei tehdä,
oletuksena on, että bakteeria esiintyy
yleisesti tilan sioilla. Tällöin kaikkia
tilan sikoja pidetään mahdollisina
MRSA:n kantajina ja torjuntatoimia
noudatetaan kaikissa eläintiloissa.

Tilan sisällä eläinten siirtoja ja ryhmien
yhdistelyjä tehdään mahdollisimman
vähän ja eläinryhmät pidetään
mahdollisimman kiinteinä. Osastojen
täytössä noudatetaan
kertatäyttöisyyttä, jolloin eläintilat
pestään ja desinfioidaan ennen uusien
eläinten tuloa. Vanhempia huonosti
kasvaneita sikoja ei jätetä osastoihin
eikä niitä yhdistetä seuraaviin
nuorempien sikojen kasvatusryhmiin
osaston seuraavan täytön yhteydessä.

Mikrobilääkkeiden käytöstä on syytä
keskustella oman hoitavan
eläinlääkärin kanssa.
Mikrobilääkkeiden käyttö suosii
MRSA-bakteerin lisääntymistä ja
leviämistä eläimissä, minkä vuoksi
mikrobilääkkeiden käyttötarve tilalla
tulisi saada mahdollisimman pieneksi.
MRSA-bakteerin aiheuttamaa
ihotulehdusta sairastavat siat
poistetaan
Yksittäisissä tapauksissa MRSAbakteerin on raportoitu aiheuttaneen
sioilla ihotulehduksia. Jos eläimillä
todetaan tulehduksellisia
ihosairauksia, jotka eivät vastaa
ensisijaisesti käytettäviin
mikrobilääkkeisiin, kuten penisilliiniin,
sairastuneet eläimet lopetetaan
nopeasti muihin eläimiin kohdistuvan
tartuntapaineen pitämiseksi alhaisena.

Tartunnat voivat levitä myös
työvälineiden mukana. Kullakin
osastolla tulisi olla omat työvälineet,
jotka pestään ja desinfioidaan
säännöllisesti. Jos eri osastoilla
käytetään samoja välineitä, ne
pestään ja desinfioidaan huolellisesti
osastojen välillä. Jos tilalle hankitaan
eläintiloihin käytettyjä välineitä, laitteita
tai rakenteita, ne pestään ja
desinfioidaan huolellisesti ennen
käyttöönottoa.

Suojavaatetus ja välineet
MRSA-tartunnan leviämistä tilan
sisällä ehkäistään samoin kuin
muidenkin eläintautien tarttumista.
Tautisulut sekä erilliset osasto- tai
rakennuskohtaiset suojavaatteet
estävät tartunnan leviämistä tilan
sisällä. MRSA voi myös levitä
työvälineiden välityksellä, minkä
vuoksi osastokohtaiset työvälineet
ovat järkevin vaihtoehto.

3. MRSA-TARTUNTA ON TODETTU
TILALLA
MRSA-tartunnan leviämisen
ehkäisyssä noudatetaan samoja
periaatteita kuin niillä tiloilla, joilla
tartuntaa ei ole todettu. Tavoitteena on
pitää MRSA-bakteerin esiintyminen
mahdollisimman vähäisenä ja estää
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Eläimestä toiseen tapahtuvien
MRSA-tartuntojen ehkäisy
Tilan sisällä eläinryhmät kannattaa
pitää mahdollisimman kiinteinä ja
eläinten siirtoja ja yhdistelyjä
kannattaa tehdä mahdollisimman
vähän. Kertatäyttöisyyttä suositaan ja
vanhempia huonosti kasvaneita sikoja
ei jätetä osastoihin eikä niitä yhdistetä
seuraaviin nuorempien sikojen
kasvatusryhmiin osaston seuraavan
täytön yhteydessä.

joissa tartunta voisi siirtyä käsien
kautta uuteen eläinryhmään tai
eläinryhmästä, osastosta tai
rakennuksesta toiseen.
Käsihygienia suojaa myös hoitajaa
tartunnalta.
Tiedossa olevia MRSA-eläimiä
käsiteltäessä käytetään
kertakäyttöisiä suojakäsineitä.
Kädet pestään huolellisesti ennen
käsineiden laittoa ja niiden poiston
jälkeen. Lisäksi voi käyttää
desinfektioaineita. lhovauriot
lisäävät hoitajan riskiä saada
MRSA-tartunta, ja tällöin
suojautuminen ja käsineiden käyttö
on erityisen tärkeää. Käsiä on
lisäksi pestävä huolellisesti
työpäivän aikana sekä aina
työskentelyn päätyttyä. Käsien ihon
tulee olla kunnossa ja ihorikot tulee
hoitaa kuntoon. Kun työt ovat
päättyneet sikalassa, käsihuuhteita
on hyvä käyttää käsien pesun
jälkeen ennen poistumista
sikalasta. Sikalassa käytettävät
työvaatteet säilytetään sikalassa.

Eläinten käsittely, käsien pesu,
käsien suojaus
MRSA-bakteeri voi siirtyä eläimestä
toiseen eläinten käsittelyn yhteydessä
tai työntekijä voi saada siasta
tartunnan. Kaikki toimenpiteet
tehdään mahdollisimman
hygieenisesti, ja välineiden ja
työskentelyn puhtauteen kiinnitetään
erityistä huomiota. MRSA-bakteeri voi
levitä eläimestä toiseen myös ihmisen
välityksellä. Sen alkuperä voi myös
olla ihmisen oma tartunta.
Käsihygieniaan on kiinnitettävä
erityistä huomiota, ja kädet onkin
pestävä huolellisesti tilanteissa,

5

Tammikuu 2015
MUISTILISTA

MRSA–tartunnan ja leviämisen ehkäisy














Mikrobilääkkeiden käyttötarve on mahdollisimman pieni.
Mikrobilääkkeiden käyttö kohdennetaan tarkasti eläinten sairauden hoitoon.
Sairaskarsinoita käytetään apuna lääkittävien eläinten määrän rajaamisessa.
Mikrobilääkkeiden käyttösuosituksia noudatetaan ja mikrobilääkeherkkyyttä tilan
sioissa esiintyvissä taudinaiheuttajissa seurataan säännöllisesti.
Sinkkioksidin käyttötarve vieroitetuille porsaille arvioidaan huolellisesti
huomioiden, että sinkkioksidin käyttö saattaa suosia MRSA-bakteerien
lisääntymistä sioissa
Sairauksien ennaltaehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota.
Sekä eläintiloissa työskenteleviä että vierailevia henkilöltä varten tilalla on ns.
tautisulku suojavaatteiden ja -jalkineiden vaihtoa varten.
Välineiden ja työskentelyn puhtaudesta huolehditaan.
Tartuntojen siirtymistä eläinryhmästä toiseen ennaltaehkäistään harkituilla
eläinten siirroilla ja suunnitelmallisilla puhdistuskäytännöillä.
Käsihygieniasta huolehditaan eläinryhmästä tai osastosta toiseen siirryttäessä.
Kädet pestään huolellisesti myös työskentelyn päätteeksi. Likaiset kädet pestään
aina ennen desinfektioaineen käyttöä.
Siat, joiden tulehdukset eivät nopeasti parane suositelluilla mikrobilääkkeillä
annetuilla hoidoilla, poistetaan mahdollisimman pian.
Jos tilalla on todettu MRSA, ihotulehdusta sairastavat siat poistetaan.
Eläintiloissa työskentelevän henkilön ihovauriot lisäävät hoitajan riskiä saada
MRSA-tartunta, ja tällöin suojautuminen on erityisen tärkeää. Jos käsissä on
ihovaurioita, suojautumiseen käytetään kertakäyttöisiä suojakäsineitä (lisätietoa
MRSA:sta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta).

Ihmisten suojautuminen
Käsihygienia
 Työssä käytetään suojakäsineitä. Suojakäsineiden riisumisen jälkeen kädet
pestään vedellä ja saippualla ja kuivataan kertakäyttökäsipyyhkeillä.
 Eläintiloissa työskentelevän henkilön ihovauriot lisäävät hoitajan riskiä saada
MRSA-tartunta. Tällöin suojautuminen on erityisen tärkeää.
 Käsihuuhteita käytetään erityisesti, jos tiloissa ei ole mahdollisuutta käsien
pesuun. Jos tilalla on todettu MRSA, käsihuuhteita käytetään aina pesun jälkeen
ennen sikalasta poistumista.
Suojainten käyttö
 Suojaudutaan pölyltä ja aerosoleilta. Suojaimet valitaan tehtävän työn mukaan.
Suu-nenäsuojus suojaa roiskeilta, mutta ei pölyltä. Suodattavat
hengityksensuojaimet (suojaluokka vähintään FFP2) suojaavat sekä
hienojakoista pölyä että mikrobeja vastaan.
Tilat


Tavoitteena ovat mahdollisimman pölyttömät ja puhtaat tilat. Työvaatteille ja
suojaimille puhdas säilytystila ja erillinen huoltotila.

