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Mikrobilääkeresistenssin vastustaminen 
ja mikrobilääkkeiden tehon säilyttäminen 
toimintatapoihin vaikuttamalla
– Call for action!

13.11.2018, klo 9:00 – 15:30
Säätytalo, Helsinki
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Suomi kansainvälisillä kentillä

• Suomessa on tehty hyvää työtä mikrobilääkeresistenssin torjumiseksi vuosien ajan kaikilla 
sektoreilla ja eri sektoreiden välisellä hyvällä yhteistyöllä

• Hyvä työ näkyy erinomaisina tuloksina kansainvälisissä vertailuissa mikrobilääkkeiden käyttö-
ja resistenssitilastoissa

• Suomalaiset ovat käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä, ja asiantuntijuutta Suomessa on 
vaikka muille jakaa

• Eläinlääkkeitä käytetään, säilytetään ja hävitetään oikein ja vastuullisesti

• Globaalit toimenpiteet AMR:n torjumiseksi ovat aktivoineet koko maailman ja Suomi on 
aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä

• Suomessa ollaan valmiita kehittymään edelleen AMR:n torjunnassa ja tekemään tietoon 
perustuvia toimenpiteitä, joilla voidaan estää mikrobilääkeresistenssiä ja säilyttää 
mikrobilääkkeiden teho

• Suomessa ollaan rohkeasti myös pioneereja: annetaan mahdollisuuksia innovoida, ajatella 
uudella tavalla, kokeilla uusia toimintamalleja
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Suomi kansallisesti

• Eri tahojen välillä on aitoa yhteistyötä – ja valtava määrä asiantuntemusta käytettävissä

• Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimintaohjelma, FINRES-Vet, asiantuntijatyöryhmät, jne.

• AMR-tietoisuuden lisäämiseksi pidetty lukuisia tilaisuuksia ja koulutuksia, laadittu ohjeita, julkaisuja ja 
artikkeleita, tehty tutkimus- ja kehitystyötä, annettu neuvontaa, toteutettu toimenpiteitä käytännön tasolla, 
seurattu mikrobilääkkeiden käyttömääriä ja mikrobilääkeresistenssiä

• Tietoisuus AMR:stä on asiantuntijatasolla korkealla, ja kuluttajien tietoisuudesta on tekeillä pohjoismainen kysely

• Poikkihallinnollinen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyö on Suomessa arkipäivää

• AMR:ää tutkitaan ja uusia keinoja AMR:n vähentämiseksi etsitään, kehitetään ja kokeillaan

• Lainsäädäntö ohjaa vastuulliseen eläinlääkkeiden käyttöön ja sitä kehitetään vastaamaan uusinta tietoa ja 
uusimpia hyviä toimintatapoja

• Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, hyviin tuotantotapoihin ja -prosesseihin sekä hyviin hygieniatapoihin 
panostetaan mikrobilääkkeiden käyttötarpeen ja mikrobilääkeresistenssin vähentämiseksi
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Otteita AMR-torjunnan aikajanasta
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Mitä seuraavaksi, Suomi?

• Missä on vielä kehittämisen varaa?

• Mitä ja miten pitäisi tehdä?

• Mistä rahoitusta kompetenssin hyödyntämiseksi?

• Mitkä ovat tavoitteemme ja mitä niiden toteutuminen edellyttää?
• Missä voimme parantaa?

• Apuna muille maille?

• Uusien toimintamallien kokeilu?

• Osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin?

• Päivän lopuksi jaetaan luonnos ”Call for action!” – eläinlääkinnän eri sektoreiden 
yhteisiksi suosituksiksi eläinlääkintäsektorin kehittämiselle. Sitä voi kommentoida 
tilaisuuden jälkeen kirjallisesti. Lopullinen versio julkaistaan MMM:n 
internetsivuilla vuoden 2018 loppuun mennessä.
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