Vuosikertomus 2010

Yhdistys edistää tuotantoeläinten terveyttä ja
hyvinvointia koordinoimalla kansallista eläinten
terveydenhuoltoa sekä ohjaamalla eläinaineksen ja
rehujen maahantuontia. Näillä toimilla hallitaan
eläintautiriskejä ja luodaan pohja kotimaisten
eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle.
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Toiminnanjohtajan tervehdys
Hyvä lukija!
Haluamme tällä vuosikertomuksella kertoa
jäsenistöllemme ja yhteistyökumppaneillemme Eläintautien torjuntayhdistys ETT
ry:n toiminnasta vuonna 2010. Kyseessä oli
yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi.
ETT ry perustettiin vuonna 1994 ohjaamaan eläinaineksen ja rehujen tuontia tautiriskien
hallitsemiseksi Suomen liittyessä EU:hun. Vuonna 2001 toimintaan tuli mukaan eläinten
terveydenhuollon kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä viranomaistahon ja muiden
sidosryhmien kanssa. Terveydenhuoltotyötä varten on kehitetty sähköiset seurantajärjestelmät; sikatiloille Sikava ja nautatiloille Naseva, joita yhdistys ylläpitää, hallinnoi ja
kehittää.
Yhdistys toimii elintarviketeollisuuden yhteisenä työkaluna kehitettäessä toimintamalleja
elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi sekä muiden elintarviketuotantoketjun kannalta
tärkeiden tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Vuonna 2010 nousivat erityisesti esille eläinten
hyvinvoinnin edistäminen, elintarviketuotannon vastuullisuus sekä mikrobilääkkeiden käytön
seuranta, hallittu käyttö ja käyttötarpeen vähentäminen.
ETT ry tekee tiivistä yhteistyötä alkutuotannon eri sidosryhmien sekä viranomaistahojen
kanssa. Yhdistys pyrkii toimimaan viestinviejänä ja välittäjänä viranomaisten ja
elintarviketeollisuuden välillä eläinten terveyden ja elintarviketurvallisuuden sekä myös
eläinten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvissä asioissa.
Kansallisen eläinterveydenhuollon kehittämistä eri sidosryhmien kanssa jatkettiin aiempaan
tapaan tuotantosektorikohtaisissa ETU-asiantuntijaryhmissä ja niiden alaryhmissä. Sikatilojen
Sikava-terveydenhuoltokäynti uudistettiin kansainvälisen, eläinten hyvinvoinnin arviointiin
kehitetyn Welfare Quality® -järjestelmän pohjalta. Tämä merkitsi huomattavaa uudistustyötä
myös Sikavan tietojärjestelmässä. Sikasektorilla määritettiin yhteistyössä teurastamoteollisuuden ja tuottajien kanssa vastuullisen tuotannon raja-arvot liittyen lihantarkastushylkäyksiin, kuolleisuuteen ja lääkkeiden käyttöön. Syksyllä järjestettiin eläinlääkäreille laaja
sikatilojen terveydenhuoltoa käsitellyt koulutuskierros.
Nautasektorilla aloitettiin niin ikään Naseva-terveydenhuoltokäynnin uudistus. Nasevaan ja
Sikavaan saatiin keväällä valmiiksi rajapinta, jonka kautta eläinlääkäri- ja tuotannonseurantaohjelmistoista voidaan siirtää lääkitys- ja hoitotietoja kyseisiin järjestelmiin. Nasevaa ja
Sikavaa käytetään ketjuinformaatiotiedon toimittamiseksi tilalta teurastamolle.
Yhdistyksen toimintaan rehusektorilla sisältyi Rehuseminaarin järjestäminen, muutama
edellisen vuoden rehusalmonellaepidemiasta periytynyt saneerauskonsultointi, joitakin
riskiperusteisia tehdasauditointeja ja osallistuminen kansallisen rehustrategian uudistukseen
sekä yhtenäisen rehuvarastojen merkintäjärjestelmän ja –ohjeen kehittämiseen.
ETT ry palkittiin vuonna 2010 Suomen Eläinlääkäriliiton ”Vuoden Eläinlääkintäteko”-palkinnolla.
Palkitsemisen perusteena oli yhdistyksen pitkäjänteinen työ Suomen hyvän eläintautitilanteen
ylläpitämiseksi sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Olli Ruoho
Vs. toiminnanjohtaja
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Yhdistyksen hallinto ja organisaatio
Vuosikokous
Yhdistyksen asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee
yhdistyksen hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä
19.2.2010.
Hallitus
Yhdistyksen asioista päättää hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat
ovat
mahdollisimman
tasapuolisesti
edustettuina.
Vuosikokous 2010 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ari Mäkelän Valio Oy:stä. Hallitukseen
valittiin lisäksi seuraavat seitsemän jäsentä ja kullekin varajäsen:
Ann-Charlott Kjerp, Valio Oy (vpj.)

(Laura Kulkas, Valio Oy)

Eeva Brofeldt, Valio Oy

(Kirsti Laukkanen, Hämeenlinnan OSM)

Elias Jukola, LSO Foods Oy

(Kari Tillanen, LSO Foods Oy)

Matti Perälä, A-tuottajat Oy

(Veli-Matti Jäppilä, A-tuottajat Oy)

Tomas Gäddnäs, Oy Snellman Ab

(Vesa Hihnala, Oy Snellman Ab)

Tuija Lilja, Ruoka-Saarioinen Oy

(Ari Pummila, Saarioisten Lihanjalostus Oy)

Johanna Daka, Munakunta

(Jannis Salo, Ovo-Food Oy)

Hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.

ETT ry:n hallitus 4.5.2010, vasemmalta: Ari Pummila/Saarioisten Lihanjalostus Oy, Tomas Gäddnäs/
Oy Snellman Ab, Johanna Daka/Munakunta, Eeva Brofeldt/Valio Oy, puh.joht. Ari Mäkelä/Valio Oy, AnnCharlott Kjerp/Valio Oy, Elias Jukola/LSO Foods Oy, Pirjo Kortesniemi/ETT ry ja Olli Ruoho/ETT ry
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Sikavan johtoryhmä
Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon
kuuluivat teurastamoiden, tuottajien, Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat.
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi 18.8.2010 saakka Elias Jukola LSO Foods Oy:stä ja sen
jälkeen Taneli Tirkkonen A-Tuottajat Oy:stä sekä sihteerinä Sanna Nikunen.

Nasevan johtoryhmä
Nasevan toimintaa hallinnoi ETT ry:n hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon
kuuluivat meijereiden, teurastamoiden, tuottajien, Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön
edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Eeva Brofeldt Valio Oy:stä ja sihteerinä Paula
Halkosaari.

Tilintarkastajat
Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat HTM Erkki Roivas ja Matti Perkonoja

Toimihenkilöt
Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Pirjo Kortesniemi,
jonka alaisuudessa työskenteli 7 toimihenkilöä. Lisäksi Nasevaan palkattiin määräajaksi
ulkopuolista tallennusapua (Jaana Niemissalo, Maarit Jokiaho).

Toiminnanjohtaja,
eläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi

Sikava,

Sikava,

Sikava,

Naseva

Terveydenhuoltoeläinlääkäri,
erikoiseläinlääkäri

Terveydenhuoltoeläinlääkäri

Terveydenhuoltoeläinlääkäri

Terveysluokitusvastaava, agrologi
(AMK)

Terveysluokitusvastaavan sijainen,

Rekisterivastaava,
agrologi

Rahastonhoitaja,
ekonomi

Olli Ruoho

Hannele Nauholz

Sanna Nikunen

Tove Hagner

Sari Hintikka,
8.8.2010 saakka

Paula Halkosaari

Marketta Rantala
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Jäsenistö
Vuoden loppuun mennessä yhdistyksellä oli 26 varsinaista jäsentä ja 177 kannattajajäsentä.

ETT:n varsinaiset jäsenet:

Nasevan jäsenet:
Arla Ingman Oy Ab, Söderkulla

Arla Ingman Oy Ab, Söderkulla
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
Hirvijärven Osuusmeijeri, Hirvijärvi
Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Hämeenlinna
Kaustisen Osuusmeijeri, Kaustinen
Kieku Oy, Loimaa
Kurjessuon Munapakkaamo, Paimio
Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo
Limingan Osuusmeijeri, Liminka
LSO Foods Oy, Turku
Munakunta, Piispanristi
Muna-Piste Stam Ky, Tohmajärvi
Munatukku A Tamminen Oy, Somero
Osuuskunta Maitokolmio, Toholampi
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Osuuskunta Satamaito, Pori
OVO-Food Oy, Somero
Pessi Keijo Oy, Terttilä
Porlammin Osuusmeijeri, Myrskylä
Saarioisten Lihanjalostus Oy, Tampere
Ruoka-Saarioinen Oy, Sahalahti
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari
Valio Oy, Helsinki
Ålands Centralandelslag ÅCA, Jomala
Österbottens Äggcentrallag, Korsholm

Hirvijärven Osuusmeijeri, Hirvijärvi
Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Hämeenlinna
Kaustisen Osuusmeijeri, Kaustinen
Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo
Laaksojen Maitokunta, Ylivieska
Osuuskunta Maitokolmio, Toholampi
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Osuuskunta Satamaito, Pori
Paavolan Osuusmeijeri, Ylivieska
Porlammin Osuusmeijeri, Porlammi
Ruhan Kartanon Meijeri, Mallusjoki
Valio Oy, Helsinki
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
LSO Foods Oy, Turku
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Paimion Teurastamo Oy, Paimio
Saarioinen Oy, Tampere
Savo-Karjalan Liha Oy, Kuopio
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari
Sikavan jäsenet:
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
Kivikylän Kotipalvaamo Oy, Lappi
LSO Foods Oy, Turku
Mika Myllymaa Oy, Kiikoinen
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Paimion Teurastamo Oy, Paimio
Pöntiön Lihatuote Oy, Himanka
Saarioinen Oy, Tampere
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari

Kannattajajäsenet
Kannattajajäseninä oli vuonna 2010 mm. rehu- ja vakuutusalan yrityksiä,
maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä eläinlääkäreitä ja muita sidosryhmiä.
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Talous
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä kannattajajäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys sai tuloja luento-, konsultointi- ja
kirjoituspalkkioina.
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2010 oli 23 €/jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2009 tilitettyä alkavaa 165 000 €).
ETT:n jäsenten yhdistykselle maksamat
jäsenmaksut olivat yhteensä 223.284 euroa
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamalla vuosimaksulla, joka oli 0,165 snt/tilitetty
sianlihakilo. Vuosimaksua perittiin jäseniltä budjetoituun (0,11 snt/kg) nähden 1,5-kertaisena eli
yhteensä 338.302 euroa.
Nasevan toimintaa rahoitettiin siten, että meijereiden osuus oli 2/3 ja teurastamoiden osuus 1/3
kokonaiskustannuksista. Budjetoitu meijerien ja teurastamojen vuosimaksu oli yhteensä 135.000
euroa, joka jaettiin Nasevan jäsenmeijereiden ja jäsenteurastamoiden kesken tuottajille tilitettyjen
maitolitrojen ja naudanlihakilojen suhteessa. Vuosimaksua jouduttiin korottamaan ja sitä perittiin
yhteensä 245.565,18 euroa.
ETT:n tulo- ja menoarvio toteutui suunnitelman mukaisesti. Nasevan ja Sikavan toimintaan tarvittiin
lisärahoitusta tilikauden aikana. Lisävuosimaksun keräämiseen johtaneita syitä olivat Sikavan ja
Nasevan rajapintahanke, Sikavan terveydenhuoltokäynnin ja käyntilomakkeen uusiminen sekä
Nasevan Tuotannollinen terveydenhuolto -osion kehityshankkeen aiheuttamat kustannukset, joita ei
pystytty budjetteja laadittaessa ottamaan huomioon.
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Tuloslaskelma / koko yhdistys
1.1. - 31.12.2010

1.1. - 31.12.2009

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut

15 159,99
560,00
105 437,69

33 065,88
1 375,00
156 564,05

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

121 157,68

191 004,93

-363 823,54

-357 995,62

-59 911,63
-12 319,22
-436 054,39

-60 374,78
-10 912,90
-429 283,30

-3 109,12

-3 304,62

Varsinaisen toiminnan muut kulut

-487 677,00

-326 358,74

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-926 840,51

-758 946,66

Kulujäämä

-805 682,83

-567 941,73

840 846,18

574 973,86

35 163,35

7 032,13

109,52
-6,41
103,11

1 003,00
-4,94
998,06

Tuotto-/Kulujäämä

35 266,46

8 030,19

Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot

143,90

143,90

35 410,36

8 174,09

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot
Tuottojäämä

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Tilikauden tulos
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Tase / koko yhdistys
31.12.2010

31.12.2009

9 327,37

9 913,86

148,00

148,00

70 490,32
445,00
12,08
1 148,88
72 096,28

21 735,46
445,00
0,00
50 352,43
72 532,89

Rahat ja pankkisaamiset

240 848,62

274 072,29

Vastaavaa yhteensä

322 420,27

356 667,04

68
125
35
229

437,32
653,79
410,36
501,47

67
117
8
193

937,32
479,70
174,09
591,11

0,00
31 237,94
61 680,86
92 918,80

84
19
59
163

600,57
132,24
343,12
075,93

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Vuokravakuussaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Vastattavaa yhteensä

322 420,27
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356 667,04

Tuonnin ohjaus

Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus
Suomessa eläintautien ennaltaehkäisyyn panostetaan ohjaamalla tuotantoeläinten tuontia elinkeinon
taholta yli virallisten EU-säädösten. Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry antaa tuojille lisäohjeita
tautiriskien hallitsemiseksi, koska viralliset EU-lainsäädäntöön perustuvat tuontimääräykset eivät
kata kaikkia niitä tauteja, joita meillä vastustetaan. Tällaisia ovat maassamme virallisesti
vastustettavista taudeista mm. salmonella, nautojen BVD tai sikojen PRRS. Elinkeinon toimesta on
lisäksi sovittu yhteisesti vastustettaviksi tauteja, joiden taloudellinen merkitys tai vaikutus eläinten
hyvinvointiin voi olla merkittävä, vaikka niitä ei ole Suomessa luokiteltu vastustettaviksi
eläintaudeiksi. Tällaisia ovat mm. paratuberkuloosi, pälvisilsa tai porsasyskä.
Vastuu tuotavien eläinten terveydestä ja siitä, etteivät ne levitä tarttuvia tauteja, on tuojalla
itsellään. Tuojan on osattava vaatia tietoa eläinten tuontiin liittyvistä riskeistä ja samalla
tiedostettava vastuunsa. ETT ry:n tehtävänä on opastaa ja ohjata tuojia, jotta heille ei aiheutuisi
tuonnin kautta ongelmia tai ylimääräisiä kustannuksia. Asiantuntija-apuna tässä toimivat myös ETUterveydenhuollon asiantuntijaryhmät.
Tuonnin ohjaus 2010
Yhdistys ohjasi tuotantoeläinten ja niiden sukusolujen tuontia muista EU-maista aikaisempien
vuosien tapaan. Tuonnit ohjeistettiin tapauskohtaisesti alkuperämaasta, -tilasta ja niiden eläinten
terveystilanteesta riippuen. Ohjauksella onnistuttiin hyvin tavoittamaan suurin osa suomalaisista
tuotantoeläinten, ja osittain myös harraste-eläinten tuojista, jotka kaikki yhteisvastuullisesti ovat
osallisina hyvän eläintautitilanteemme ylläpitämisessä.
ETT ry:ssä tuonnin ohjauksesta vastasi lähinnä terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz.
Naudat
Vuonna 2010 jalostuseläimiksi tuotiin nautoja Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta. Tuotujen eläinten
kokonaismäärä oli kuitenkin suhteellisen alhainen, mikä ainakin osittain johtui edelleen Euroopan
Bluetongueeli
sinikielitaudin
aiheuttamista
tuontirajoituksista.
Tuonnit
keskitettiin
polttiaisvapaaseen kauteen eli talvikuukausiin, jolloin sinikielitautia levittävien polttiaisten riski on
pienimmillään. Alkuperämaista Tanska ja Saksa olivat kokonaan sinikielitaudin rajoitusalueina,
mutta Ruotsista vain eteläisin osa. Rajoitusalueilta oli sallittua tuoda Suomeen vain sinikielitaudin
varalta rokotettuja märehtijöitä. ETT:n ohjeistamassa kotimaan tuontikaranteenissa kaikki tuodut
eläimet tutkittiin Eviran kohdennetun monitoroinnin puitteissa myös Bluetonguen varalta ETT:n
ohjeistamien IBR-, BVD- ja salmonellatutkimusten lisäksi.
Nautojen terveystilanteessa Suomi ja Ruotsi ovat EU-maista selkeästi edellä muita jäsenmaita esim.
BVD:n ja salmonellan vastustuksessa. Molemmat maat ovat myös vapaita esim. naudan tarttuvasta
leukoosista sekä hengitystieinfektio IBR:stä, joita esiintyy esim. Keski-Euroopassa vielä yleisesti.
Paratuberkuloosin vastustuksessa Ruotsissa ollaan edelläkävijöitä, ja kaikki Suomeen tuodut
liharotuiset naudat ovatkin peräisin tiloilta, joiden paratuberkuloosivapaus on todistettu jo vähintään
viiden peräkkäisen vuoden aikana tehdyin ulostenäytetutkimuksin. Lypsykarjoissa Ruotsissa tai
Suomessa ei koskaan ole todettu paratuberkuloosia. Ruotsin tuontien ongelmana on ollut lähinnä
pälvisilsa, joka sieni-infektion kyseessä ollen on osoittautunut vaikeasti vastustettavaksi ETT:n
ohjeistamista toimenpiteistä (rokotus ja pesut sieni-itiöihin tehoavilla aineilla) huolimatta.
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ETT:n ohjeiden mukaan tuodut naudat:
66 nautaeläintä:
Alkuperämaa* / Rotu

HC

HF

Ruotsi

13

1

Tanska

HOL
40

JE
2

SI

Yhteensä

5

1

Saksa

1

4

Yhteensä

17

61
4

2

40

2

5

66

* Ruotsista osa naudoista Bluetongue-rajoitusalueelta (rokotettuja), Tanskasta ja Saksasta kaikki BT-rokotettuja

Naudan alkiot
Alkiontuonti on ehdottomasti turvallisin tapa tuoda uutta jalostusainesta maahan. Alkion
huuhtelunesteen
mahdollisen
BVD-riskin
vuoksi
ohjeistettiin
kuitenkin
tuontialkioiden
vastaanottajaeläimet tutkittaviksi BVD:n varalta. Kolmansista maista tuotujen, ei EU-hyväksytyllä
spermalla (useimmiten IBR-rokotetuista sonneista) tuotettujen alkioiden vastaanottajat tutkittiin
lisäksi IBR:n varalta.
Alkion alkuperämaa / Rotu AB

AY

BS

CH HF HOL JE LI SI Yhteensä

Ruotsi

4

Tanska

17

10

27

Saksa

27

10

37

Hollanti

76

76

Italia

4

4

Ranska

10

4

22

32

Iso-Britannia (UK)

4

4

Tsekki

4

4

Kanada
USA
Yhteensä

22 242

32

15 21

21
43 242

303 28
20

32

15 21 469 28 22 20

663
41
892

Naudan sperma
Maahamme tuotiin ennätysmäärä naudanspermaa, lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen
verrattuna. Sperma-annokset, jotka ovat peräisin Pohjoismaiden ulkopuolelta, kontrolloitiin sekä
IBR:n että BVD:n varalta joko tutkimalla ne Suomessa tai vaatimalla Ruotsin kautta tuotavilta
annoksilta ETT:tä vastaavan ruotsalaisen SDS:n (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll)
hyväksyntä.
Suomeen tuotiin vuonna 2010 ensimmäisen kerran Belgian Blue –rotuisia sperma-annoksia 50 kpl.
Tuojan vakuutuksen mukaan tällä kertatuonnilla oli tarkoitus tuottaa ainoastaan teuraseläimiä.
Siitoseläiminä kyseisen rodun edustajat ovat eettisesti erittäin kyseenalaisia, koska
puhdasrotuemoilla on suuria poikimavaikeuksia kaksoislihaksen aiheuttaman lantion ahtauden
vuoksi.
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Alkuperämaa/
Rotu
Ruotsi
Tanska

AB

AY

BA

10500

168369

11010

180

101454

500

BB*

BS

CH

HF

30

HOL

JE

LI

25143
128

Saksa

187285

245

3164

14528

490

300

Itävalta
Tsekki
Liettua

5500

Hollanti

Yhteensä
215165

7280

314519

346

4117

501

1536

71

71

21

21

500

6000

50

Ranska

50

22

UK

291

250

354

667

82 173

505

Irlanti

66

Italia

44

1853

Espanja
Kanada**
USA

1257

15739

133

9051

201

101 140 350
100

12070 300363 11733

1503
21807
11515

50

Australia
Yhteensä

SI

113

3771

Sveitsi

PSK

110
1853
1503

329
100

201

40125
20849

30

130

50 396 543 751 253397 3593 15449 113 8763

607221

*Risteytyskäyttöön
**Kanadasta tuotiin lisäksi alkuvuonna repromix-spermaa 101 annosta, mutta tuonnin jälkeen EU-komissio on ottanut
kannan, että naudan sperman sisämarkkinakauppaa ja tuontia kolmansista maista säätelevä direktiivi ei mahdollista tällaisten
yhdistelmäsiemenannosten tuontia. Komissio on kuitenkin todennut, että annoksiin ei sinänsä sisälly eläintautien leviämisen
vaaraa, kun ne on saatu sonneista, jotka täyttävät EU-tuonnin ehdot.

Nautaroduista käytetyt lyhenteet:
AB = Aberdeen Angus
AY = Ayrshire
BA = Blonde d’Aquitane
BB = Belgian Blue
BS = Swiss Brown

CH = Charolais
HC = Highland Cattle
HF = Hereford
HOL = Holstein
JE = Jersey
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LI = Limousin
PSK = Pohjois-Suomen karja
SI = Simmental

Siat
Sikoja tuotiin Suomeen vuonna 2010 yhteensä neljä tuontierää Norjasta yhden tuojan
toimesta. Näistä keinosiemennyskäyttöön tulleista karjuista 42 oli maatiaisrotuisia, 36
Yorkshirea ja kahdeksan Duroc-eläintä. Kaikki tuodut siat tutkittiin ETT:n ohjeiden mukaan
sekä Norjan karanteenissa että myös kotimaan karanteenissa kaikkien merkittävimpien
sikatautien varalta. Norja on valikoitunut lähtömaaksi Suomeen tuotaville sioille siksi, että
siellä sikojen terveystilanne on erittäin hyvä ja vastaa parhaiten Suomen omaa tilannetta.
Lisäksi Norjassa riski uusien tartuntojen suhteen on tuonnin vähäisyyden vuoksi hyvin
hallinnassa.
Tuontikyselyjä tuli myös koskien sikojen tuontia Ruotsista ja Tanskasta. Tanskasta
vakavimmaksi riskiksi nähtiin PRRS eli Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, josta
ainoastaan Norja, Ruotsi ja Suomi ovat vapaita. Sekä Tanskassa että Ruotsissa esiintyy
yleisesti myös PRCV:tä eli Porcine Respiratory Corona Virus –infektiota, joka on TGE:tä
(Transmissible Gastroenteristis) aiheuttavan koronaviruksen sukuisen hengitystiekoronaviruksen aiheuttama infektio. Koska Suomella on ainoana maana Euroopassa lisävakuudet
TGE:n varalta (EFTA), on tämän laboratoriodiagnostiikkaa vaikeuttavan ja eriasteisia
hengitystieinfektioita aiheuttavan sukulaisviruksen vastustukseen päätetty panostaa elinkeinon
toimesta. Tutkimuksissa Ruotsista todettiin löytyvän myös sikaloita, joissa kyseistä virusta ei
suurella todennäköisyydellä esiinny, mutta Tanskasta saadun tiedon mukaan virus on siellä
levinnyt kaikkialle.
ETU-sikatautiasiantuntijaryhmä linjasi esiselvitysten perusteella suosituksen, että Tanskasta
tuotaisiin elävien sikojen sijaan uutta jalostusainesta vain spermana. Tämä oli edellisvuonna
kokeiluluonteisesti toteutettu yhteen karanteenitiineyttämöön, ja PRRS-riski oli saatu hallittua.
ETT ry:n hallitus päätti yhtyä ETU-sikatautiasiantuntijaryhmän suositukseen ja olla
hyväksymättä elävien sikojen tuontia Tanskasta.
Minisikojen tuontilupamenettely (Evira) poistui käytöstä toimintavuoden aikana. Minisiat
rinnastettiin tämän muutoksen jälkeen jalostus- ja tuotantosikoihin virallisten tuontimääräysten osalta. Elinkeino oli huolissaan mahdollisesta PRRS-riskistä ja viestitti huolensa
myös viranomaisten tietoon. Kaikki tuotavat siat on sittemmin päätetty tutkia PRRS:n varalta
kahden arkipäivän sisällä tuonnista viranomaisten toimesta kohdennettuna monitorointina.
Karjun spermaa tuotiin maahan 76 annosta Ruotsista (Hampshire) yhdelle tilalle ja yhteensä
1354 annosta Norjasta (404 Duroc ja 950 maatiainen) kuuden sikalan käyttöön. Vuoden 2009
tapaan yhteen karanteenitiineyttämöön tuotiin myös vuonna 2010 Pietrain-spermaa Saksasta
PRRS-vapaalta karjuasemalta tiukkojen tutkimusten kautta. ETT on ohjeistanut sekä
lähtömaan karjuasemia Suomen vientiin valikoitavien karjujen terveysvaatimuksista että myös
sperman vastaanottajatiloja siemennettyjen emakoiden tai myyntikaranteeniin siirrettyjen
eläinten tutkimusvaatimuksista.

Suomen uusin sikarotu,
Pietrain, on tuotu maahan
ETT:n ohjeiden mukaan
Saksasta spermantuontina
PRRS-vapaalta karjuasemalta
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Lampaat
Tanskasta tuotiin ETT:n ohjeiden mukaan yksi erä Texel-rotuisia lampaita, yhteensä seitsemän
eläintä. Lampaiden tuontimääräykset olivat sinikielitaudin osalta nautoja vastaavat.

Siipikarja
Kaikki tuotantosiipikarjan jalostusaineksen maahantuonti tapahtui ETT:n ohjeiden mukaan.
Näihin sisältyi mm. kotimaassa 12 viikon karanteeni, jonka aikana linnut tutkittiin otoksena
merkittävimpien siipikarjatautien varalta.
Suurin osa siipikarjan tuonnista tapahtui päivänvanhoina untuvikkoina tai siitosmunina.
Broilerisovanhempaispolvea tuotiin Skotlannista kolme tuontierää yhden tuojan toimesta.
Munintakanoja tuli yksi tuontierä isovanhempaispolvea Saksasta sekä kuusi erää
vanhempaispolvea Hollannista ja Englannista. Kaksi erää tuotantopolven munia tuotiin
Ruotsista. Kalkkunoiden vanhempaispolvea tuotiin päivänvanhoina untuvikkoina neljä
tuontierää Englannista ja yksi Hollannista (munien alkuperä USA ja Iso-Britannia). Ankkoja
tuotiin vanhempaispolven untuvikkoina Englannista kahdelle eri tilalle kullekin yksi tuontierä.

Kamelieläimet
ETT:n tuontiohjeiden mukaan tuotiin Sveitsistä yksi tuontierä alpakoita ja laamoja, yhteensä
20 eläintä. Kamelieläimet voivat kantaa esim. monia nautojen taudinaiheuttajia itse niihin
sairastumatta. Niinpä tuodut eläimet tutkittiin esim. BVD:n ja salmonellan varalta jo
lähtömaassa.
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Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry ylläpitää ns. positiivilistaa rehualan yrityksistä. Listalle
pääsevät ne rehujen maahantuojat ja valmistajat, jotka vapaaehtoisesti osoittavat
riskienhallintakykynsä salmonellan suhteen. Päivitetty lista julkaistaan Maaseudun
Tulevaisuudessa (joka keskiviikko), Landsbygdens Folkissa sekä ETT:n kotisivuilla www.ett.fi.
Positiivilistalla oli vuoden 2010 lopussa 32 kotimaista ja yksi ruotsalainen rehualan yritys sekä
12 rahtisekoitusta harjoittavaa yritystä. Vuonna 2009 ja myös 2010 alkuvuodesta odotettiin
rehulainsäädännön muutosten voimaantuloa ja niiden vaikutusta positiivilistatoimintaan, minkä
vuoksi positiivilistahakemuksia ei käsitelty. Listalle hyväksyttiin loppuvuodesta yksi uusi yritys,
Pohjois-Pielaveden Maatalouspalvelu Oy.
ETT:n taholta tehtiin toimintavuoden aikana auditointikäyntejä riskiperusteisesti kolmeen
positiivilistalla olevaan rehutehtaaseen. Positiivilistan sääntöjä ehdotettiin muutettavaksi siten,
että
salmonellapositiivisten
tuotantoympäristönäytteiden
perusteella
tehtäisiin
aina
riskiperusteisesti auditointikäynti ao. tehtaaseen ETT:n toimesta. Tämä edellyttäisi kuitenkin
listan yrityksiltä raportointia omavalvonnassa tehdyistä salmonellalöydöksistä myös ETT:lle,
mitä voimassa olevat positiivilistan säännöt eivät vaadi.
Yhdistys kartoitti myös positiivilistalla olevien yritysten vastuuvakuutusten olemassaoloa ja
kattavuutta kyselytutkimuksin syksyllä 2010. Kyselyn vastausten perusteella voitiin päätellä
yritysten vakuutusturvassa olevan suuria eroja. Kaikilla positiivilistan yrityksillä ei ollut
vastuuvakuutusta ollenkaan, eikä sitä lakisääteisesti myöskään vaadita.
ETT:n hallitus päätti, että positiivilistatoimintaa ja listan sääntöjä päivittämään perustetaan
työryhmä, joka aloittaa työnsä vuoden 2011 alkupuolella.
Rehuseminaari 2010
ETT ry järjesti perinteisen Rehuseminaarin 04.11.2010 yhteistyössä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Eviran toimitiloissa Helsingin Viikissä
pidettyyn tilaisuuteen osallistui yhteensä n. 65 henkeä. Päivän aiheina olivat mm.
rehulainsäädännön
muutokset
ja
muut
viranomaisasiat,
tuleva
rehuvarastojen
merkintäjärjestelmä (Olli Ruoho) sekä rehualan yritysten tuotevastuuvakuutukset (Pirjo
Kortesniemi).
Ohjelma:
Ajankohtaista rehulainsäädännöstä (rehulain muutos ja uusi toiminnanharjoittajaasetus), Neuvotteleva virkamies Marita Aalto, MMM
Kansallinen rehustrategia vuosille 2011-2020, Erityisasiantuntija Eeva Saarisalo, MMM
Siilomerkintäjärjestelmä, Terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho, ETT ry
Rehualan tuotevastuuvakuutukset; kyselytulosten yhteenveto, Toiminnanjohtaja Pirjo
Kortesniemi, ETT ry
Rehujen merkinnät, Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Tarja Root, Evira
Rehuympäristönäytteenotto, Ylitarkastaja Marja Turunen, Evira
Laboratoriohyväksynnät, Ylitarkastaja Riitta Rannikko, Evira
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Rehuvarastojen
kotieläintiloilla

merkintäjärjestelmä

ja

hyvät

rehuvarastojen

merkintätavat

ETT:n Olli Ruoho toimi Rehuteollisuusyhdistyksen koolle kutsuman rehuvarastojen
merkintäjärjestelmää suunnittelevan varastomerkkityöryhmän puheenjohtajana. Rehu- ja
elintarviketeollisuuden sekä tuottajien edustajista koostuva työryhmä kehitti vuoden
2010 aikana yhtenäisen, valtakunnallisen järjestelmän maatiloilla olevien rehuvarastojen
yksilöityä merkintää varten. Järjestelmän lanseeraus siirtyi seuraavalle vuodelle.
Yhtenäiset varastomerkinnät lisäävät rehutoimitusten luotettavuutta, sillä rehun
toimittajasta riippumatta tilaukselle voidaan määritellä aina sama yksilöintitunnus.
Tilaukselle annettu yksilöintitunnus voidaan välittää rahtikirjaan ja edelleen kuljettajalle.
Rehun toimittajan järjestelmään kirjattu yksilöintitunnus voidaan jäljittää. Tästä on
hyötyä mahdollisissa takaisinvetotilanteissa, jolloin tiloille toimitetut rehuerät löytyvät
yksilöidysti
ja yksiselitteisesti. Yhtenäinen merkintäjärjestelmä minimoi
myös
virhemahdollisuuksia rehua tiloille toimitettaessa. Rehua ei toimiteta väärään varastoon,
eikä rehun tuonti tilalle edellytä tuottajan paikallaoloa.
Sama varastomerkkityöryhmä valmisteli kotieläintiloille myös ohjeen, johon on koottu hyvät
toimintatavat rehuvarastojen merkitsemiseksi. Ohjeistuksella on tarkoitus kehittää ja
yhtenäistää rehuvarastojen merkintöjä kotieläintiloilla uuden rehulainsäädännön mukaisesti
sekä parantaa rehujen jäljitettävyyttä. Hyvät rehuvarastojen merkintätavat -ohje on
vuonna 2011 ilmestyessään laatuaan ensimmäinen Euroopan yhteisön alueella ja se on
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran arvioima.

Rehustrategia 2011-2020
Hannele Nauholz osallistui ETT ry:n edustajana MMM:n rehustrategiatyöryhmään, joka päivitti
kansallisen rehustrategian vuosille 2011-2020. Jatkostrategia edelliselle, vuonna 2004
laaditulle mietinnölle luovutettiin maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle
29.9.2010.
Työryhmään
kuului
edustajia
maaja
metsätalousministeriöstä,
Evirasta,
rehuteollisuudesta, Elintarviketeollisuusliitosta, ProAgria Keskusten Liitosta, MTK:sta,
MTT:sta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain
Liitosta, Suomen Siipikarjaliitosta, Suomen Kalankasvattajaliitosta, Valiolta ja ETT:stä.
Rehustrategiaan kirjattiin seuraavat strategiset linjaukset:
1. Suomalaisen kotieläintuotannon perusta on turvallinen, laadukas ja kilpailukykyinen
rehuketju
2. Valkuaisrehuomavaraisuuden ja kotoisten rehuvalkuaislähteiden käytön lisääminen
3. Riskienhallinnan kehittäminen
4. Ympäristöystävällinen ja eettinen kotieläintuotanto
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ETT:n toiminnalle asetettiin tavoitteita lähinnä 1. ja 3. linjausta koskien. ETT:n
työpanosta vaativat lähinnä seuraavat strategiaan kirjatut toimenpide-ehdotukset:
1. Ylläpidetään kansallinen hyvä rehuhygienia haitallisten kemiallisten ja fysikaalisten
aineiden sekä mikrobiologisten taudinaiheuttajien osalta mukaan lukien nollatoleranssi
rehuperäisen salmonellan suhteen (rehuteollisuus, MTK, ETT, neuvontajärjestöt,
MMMELO, Evira): jatkuva
3. a) Kehitetään rehuhygienianeuvontaa ja auditointeja rehualan toimijoille tarjoavaa
toimintaa (rehuteollisuus, ETT, ETL): 2012/jatkuva
3. b) Lisätään alkutuotannon toimijoiden valmiuksia riskien tunnistamiseen ja laaditaan
rehuhygienia-asetuksen mukainen hyvä tuotantotapaopas (MTK, neuvontajärjestöt, ETT,
VYR, Evira): 2011/jatkuva
3. c) Ylläpidetään positiivilistaa rehualan toimijoista, jotka vapaaehtoisesti osoittavat
riskienhallintakykynsä salmonellan suhteen. Suosituksena pidetään, että yrityksessä on
hygieniakoulutuksen omaava henkilö (ETT): 2011/jatkuva
3. d) Selvitetään rehualan toimijoiden (rehun valmistajien) tuotevastuuvakuutusten
olemassaolo ja niiden kattavuus positiivilistatoiminnan puitteissa (ETT, rehuteollisuus):
2012
3. e) Selvitetään viranomaisten ja toimijoiden yhteisen rehualan kriisiryhmän
perustamista. Laaditaan perusteet toiminnalle, jossa varaudutaan poikkeustilanteisiin
(vastuutahot, tiedonkulku, tiedotus jne.) (ETT, ETL, rehuteollisuus, Evira, MMMELO,
neuvontajärjestöt, MTK): 2011
3. f) Salmonellan riskinhallintakeinojen kehittämiseksi ja arvioimiseksi panostetaan
tutkimukseen. Erityisesti selvitetään happojen ja muiden kemikaalien tehoa saastuneen
rehun käsittelyssä sekä eri saneerausmenetelmien tehoa varastoissa, rehutehtaissa ja
maatiloilla. Kartoitetaan pohjoismaiset yhteistyömahdollisuudet (rehut eollisuus, MTT,
Evira, ETT, MMMELO): 2012
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Tautisaneeraus- ja riskinhallintakonsultointi

Salmonellasaneeraus
ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho teki vuoden 2010 aikana yhteensä 55 tilakäyntiä
nauta-, sika- ja siipikarjatiloille, joilla oli todettu salmonellatartunta. Tiloista viisi oli nautatiloja,
viisi siipikarjatiloja ja kolme sikatiloja. Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja
toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden
kanssa. Siipikarjatilojen saneerauksista kolme ja sikatilojen saneerauksista kaksi periytyi
vuoden 2009 rehusalmonellaepidemiasta, jolloin ne olivat saaneet rehun mukana S. Tennessee
-tartunnan. Sikatiloista yksi osoittautui alkukartoituksessa vapaaksi salmonellasta ja
tartuntaepäily aiheutui laboratoriovirheestä. Sikatilojen saneerauksista kaksi jatkui vuodelle
2011; toinen n. 1000 emakon porsastuotantosikala ja toinen n. 4000 porsaan välikasvattamo.
Nautatiloista kaksi oli suurta lypsykarjatilaa; toinen n. 120 lehmän robottipihatto ja toinen n.
300 lehmän verhoseinäinen, takalypsyasemalla varustettu pihatto.
Lisäksi konsultoitiin puhelimitse joidenkin nauta- ja siipikarjatilojen salmonellasaneerauksia.
Turkisrehusektorin
salmonellaongelmiin
liittyen
osallistuttiin
Eviran
rehuvalvonnan
turkisrehukeskuksille järjestämään koulutus- ja keskustelutilaisuuteen.
Salmonellatartunnan hävittämistä kuumentamalla tutkittiin kokeellisesti erään saneerausalan
yrityksen kanssa. Suljettu teollisuushalli kontaminoitiin salmonellalla, minkä jälkeen koko halli
kuumennettiin useaan otteeseen salmonellan tuhoamiseksi tarvittavalle tasolle ja tilannetta
seurattiin näytteenotoin. Menetelmä ei tuonut käänteentekevää ratkaisua esimerkiksi
siipikarjatilojen saneerausongelmiin.
EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2010 EHEC- bakteereita yhteensä 8
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille EHECtartunta yhdellä lypsykarjatilalla. Olli Ruoho teki tiloille riskinhallintakäynnit tarvittavine
näytteenottoineen sekä laati tiloille EHEC- riskienhallintasuunnitelmat. Osa seurantakäynneistä
jäi vuodelle 2011.
Dysenteriasaneeraus
ETT:n toimesta konsultoitiin dysenteriasaneerauksia tilakäynnein kahdessa liha- ja yhdessä
yhdistelmäsikalassa sekä puhelimitse kahdessa liha- ja yhdessä porsastuotantosikalassa.
Pälvisilsasaneerausohjelma
ETT ry on osallistunut lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla
puolet saneerausrokotusten rokotekuluista. Osallistumisen ehtona on, että tila kuuluu
Nasevaan, eikä siellä ole välitysvasikoihin perustuvaa naudanlihan tuotantoa eikä
tuontieläimiä. Korvauksen saanti edellyttää kirjallista saneeraussopimusta ETT ry:n kanssa
sekä yhdistyksen hyväksymää kirjallista saneeraussuunnitelmaa. Pälvisilsan saneeraussopimus
oli vuonna 2010 voimassa 28 nautatilan kanssa; näistä lypsykarjatiloja oli 17 kpl ja
emolehmätiloja 11 kpl.
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Ilmanvaihtojärjestelmät saattavat olla salmonellan kannalta kriittisiä pisteitä.
Olli Ruoho sikalan katolla näytteenotossa

Olli Ruoho ottamassa rehuympäristönäytteitä rehusiilosta
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Osallistuminen kansallisen eläinterveydenhuollon (ETU)
koordinaatioon 2010

ETU-ohjausryhmä
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry on mukana kansallisessa ETU- eläinterveydenhuoltotyössä
yhdessä viranomaisten, tuottajien ja muiden alkutuotannon sidosryhmien kanssa. ETUohjausryhmä ei kokoontunut vuoden 2010 aikana.
Osallistuminen sikojen terveydenhuollon koordinaatioon
ETU-sika-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi MTK:n sikavaliokunnan puheenjohtaja
Tero Ojala, joka aloitti ryhmän puheenjohtajana vuoden alusta. Muina jäseninä olivat Suomen
Sikayrittäjät ry:stä Martin Ylikännö, Sikavan erityistason tuottajista Simo Takku, ProAgriasta
Maija Yliaho, Helsingin Yliopisto Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta Mari Heinonen,
teurastamoteollisuudesta Elias Jukola, terveydenhuoltoeläinlääkäreistä Taneli Tirkkonen,
praktikkoeläinlääkäreistä Kristiina Oksanen, Eviran tutkimusosastolta Taina Laine, Eviran
toimeenpanoyksiköstä heinäkuun loppuun asti Jonna Oravainen ja siitä eteenpäin Vera
Haapala. Ryhmän sihteereinä toimivat ETT:stä Pirjo Kortesniemi ja Sanna Nikunen.
Ryhmä kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Ryhmässä keskusteltiin vakavasti vuoden 2009
lopun YLE TV2:lla esitetyistä sikavideoista ja sen perusteella päätettiin aloittaa Sikavan uuden
terveydenhuoltokäyntilomakkeen suunnittelu ja käyttöönotto. Ryhmä kommentoi vuoden
aikana uutta käyntilomaketta, vastuullisen tuotannon kriteereitä ja kansallisen sekä
erityistason uusia vaatimuksia. Ryhmässä päätettiin uuteen käyntilomakkeeseen liittyvistä
kuolleisuusseurannan hälytysrajoista. Lisäksi ryhmässä keskusteltiin mm. lääkekirjanpitoon ja
lääkkeiden luovutukseen liittyvistä asioista, Sikavan rajapintahankkeesta WinPigiin ja
eläinlääkäriohjelmistoihin, elintarviketyöläisten lakosta ja sen vaikutuksista sikaloihin, Suomen
Sikayrittäjien tiedonvälityshankkeesta tuottajille ja sidosryhmille, Welfare Qualityn®
pilotoinnista sikatiloilla ja Sikavan järjestämästä eläinlääkäreiden koulutuksesta.
ETU- Sika-asiantuntijaryhmän tukena työskenteli ETU- sikatautiasiantuntijaryhmä, jossa oli
mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä. Ryhmän puheenjohtajana toimi Mari
Heinonen 23.3. asti ja Katri Kaaro 24.3. lähtien. Ryhmän jäseniä olivat Taneli Tirkkonen, Taina
Laine, Jaakko Marttila, Jonna Oravainen heinäkuun loppuun asti, Vera Haapala elokuun alusta
lähtien, Elias Jukola, Pirjo Kortesniemi sekä Sanna Nikunen sihteerinä. Ryhmä kokoontui
vuoden 2010 aikana 8 kertaa. Aiheina käsiteltiin mm. vuoden 2010 salmonellaprojektia,
kansallisen tason ja erityistason sääntöjä, tuonteihin liittyviä asioita, Virossa todettua PEDtartuntaa (porcine epidemic diarrhea), sikainfluenssaa, klostridioosin aiheuttamaa veriripulia ja
porsaiden kastraatiota.
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Osallistuminen siipikarjan terveydenhuollon koordinaatioon
ETU- lihasiipikarja- ja ETU- muna-asiantuntijaryhmien koordinaattorina toimi Pirjo Kortesniemi.
Ryhmien käytännön toiminnasta vastasi Hannele Nauholz toimien samalla niiden sihteerinä.
ETU- lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä piti viisi puhelinkokousta. Puheenjohtajana toimi Eija
Kaukonen HK Ruokatalosta (myöhemmin HK Agri). Muina jäseninä toimivat vuoden 2010
aikana Lea Lastikka Suomen Siipikarjaliitosta, Hanna Hamina MTK:sta tuottajaedustajana,
Reijo Jokela Suomen Broiler Oy:stä, Petri Yli-Soini Atria Chick Oy:stä, Pekka Wiro RuokaSaarioinen Oy:stä, Sirkka Karikko Länsi-Kalkkuna Oy:stä sekä Eviran edustajina Vera Haapala,
Raisa Nevanlinna, Laila Rossow ja Heli Kallio. Ryhmä käsitteli mm. kampylobakteerien
ennaltaehkäisyä tilatasolla ja kuolioista suolistotulehdusta lihasiipikarjan tautiongelmana.
Sopimustuotannon piirissä olevan lihasiipikarjan mikrobilääkkeiden käyttömäärät vuodelta
2009 kerättiin ja tilastoitiin. Tuotantosairauksien ennaltaehkäisyn kehittäminen aloitettiin
keräämällä tietoa esiintyvistä sairauksista ja niiden yleisyydestä lihasiipikarjan sopimustuotannossa.
Em. ryhmän alaryhmänä toimi kalkkunoiden hyvinvoinnin kansallisia tavoitteita työstänyt
pienryhmä, joka aloitti vuonna 2007 kirjattujen tavoitteiden päivityksen.
ETU- muna-asiantuntijaryhmä piti kolme puhelinkokousta. Puheenjohtajana toimi Lea Lastikka
Suomen Siipikarjaliitosta. Ryhmän muut jäsenet vuonna 2010 olivat Tapio Tikka MTK:sta
tuottajaedustajana, Johanna Daka munapakkaamoiden edustajana, Heli Nurkkala Haaviston
siitoskanalasta, Pertti Lehtonen LSK Poultry Oy:stä, Juuso Hulmi Tonest Oy:stä, Tapio Palmu
läänineläinlääkäreiden ja Virpi Rantanen kunnaneläinlääkäreiden edustajana sekä Eviran
edustajina Vera Haapala, Raisa Nevanlinna, Laila Rossow ja Heli Kallio. Ryhmä käsitteli mm.
sikaruusua munintakanaloiden tautiongelmana, munintansa lopettaneiden kanojen lopetukseen
liittyviä ongelmia sekä mahdollisuuksia munantuotantotilojen terveystarkkailun kehittämiseen.
Lisäksi molemmat edellä mainitut ETU -siipikarja-asiantuntijaryhmät kokoontuivat kahteen
yhteiskokoukseen, joissa käsiteltiin mm. siipikarjan salmonellavalvontakäynnin käytännön
toteuttamista ja dokumentointia. Tämän pohjalta Evira uudisti vuoden lopulla siipikarjan
salmonellavalvontakäyntilomakkeen. Samaa lomaketta käytetään siipikarjaterveydenhuollon
käyntilomakkeena.
Siipikarjan terveyspäivä järjestettiin yhteistyössä Siipikarjaliiton kanssa Saarioinen Oy:n
tiloissa Tampereella 04.06.2010. Tilaisuuden aiheina oli siipikarjan hyvinvoinnin arviointi
Welfare Quality®- toimintamallin pohjalta, EU:n uuden broileridirektiivin soveltaminen Suomen
olosuhteisiin sekä virikehäkkien käyttöönotto munantuotannossa. Esillä oli myös
taukosaneerauksen ja hyvän tuotantohygienian merkitys liittyen kanapunkkien ja sikaruusun
torjuntaan sekä lääkkeiden luovutus siipikarjatiloille.
Kalkkunapäivä järjestettiin Länsi-Kalkkuna Oy:n toimesta Huittisissa 07.07.2010. Tilaisuuden
aiheena oli mm. Pirjo Kortesniemen luento aiheesta kalkkunoiden hyvinvointi ja hyvän
tuotantohygienian ylläpito tautiongelmien torjunnassa.
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Osallistuminen nautojen terveydenhuollon koordinaatioon
ETU-Lypsykarja-asiantuntijaryhmän koordinaattorina ja ETT:n edustajana toimi Olli Ruoho.
Muina jäseninä olivat ammattikorkeakouluista Vera Hakala ja Risto Kauppinen, Evirasta Tiina
Autio, Vera Haapala, Miia Kauremaa, Jenni Kiilholma, Jonna Oravainen, Vesa Rainio ja Paula
Syrjälä, FABA:sta Pirkko Taurén ja Terhi Vahlsten, Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta Helena Rautala ja Riikka Lasonen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitosta Virpi
Kurkela ja Tanja Lehtolainen, läänineläinlääkäreistä Markku Tikkanen, meijeriteollisuudesta
Jaana Kiljunen ja Laura Kulkas, MTK:sta Eero Isomaa, ProAgrialta Henna Mero ja Sanna
Nokka, SLC:stä Mats Nylund, terveydenhuoltoeläinlääkäreistä Virpi Seppänen ja Mervi YliHynnilä. Lisäksi kokouksiin osallistui ETT/Nasevasta Paula Halkosaari. Eri osanottajatahojen
edustus ryhmässä vaihteli kokouskohtaisesti.
ETU-Lihanauta-asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja ETT:n edustajana toimi Olli Ruoho.
Muina jäseninä olivat ammattikorkeakouluista Vera Hakala ja Risto Kauppinen, Evirasta Tiina
Autio, Vera Haapala, Miia Kauremaa, Jenni Kiilholma, Jonna Oravainen, Vesa Rainio ja Paula
Syrjälä, Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta Heli Simojoki ja Timo Soveri,
Suomen Kunnaneläinlääkäriliitosta Virpi Kurkela ja Tanja Lehtolainen, läänineläinlääkäreistä
Paula Junnilainen, MTK:sta Tomi Toivanen, SLC:stä Tom Jungerstam, terveydenhuoltoeläinlääkäreistä Tuomas Herva ja Heidi Härtell sekä teurastamoteollisuudesta Juha Ryhänen.
Lisäksi kokouksiin osallistui ETT/Nasevasta Paula Halkosaari. Eri osanottajatahojen edustus
ryhmässä vaihteli kokouskohtaisesti.
ETU- Lypsykarja- ja ETU- Lihanauta-asiantuntijaryhmät pitivät vuoden 2010 aikana kaksi
yhteiskokousta. Tämän lisäksi ETU- Lypsykarja-asiantuntijaryhmä piti neljä kokousta, joista
kolme oli puhelinkokouksia. Kokousten puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja sihteerinä Vesa
Rainio.
ETU-Lypsykarja- ja Lihanauta-asiantuntijaryhmät osallistuivat Nasevan tuotannollisen
ProTerveys- osion sekä ETT:n, ProAgrian, MLOY:n ja FABAn välisen verkkopalvelusopimuksen
kautta saatavien raporttien kehittämiseen. Kokouksissa pohdittiin myös eläinten hyvinvoinnin
tuen uudistamista ja lääkeluovutuslainsäädännön muutosta säännöllisessä eläinten
terveydenhuollossa
mukana
olevien
tilojen
kohdalla.
Ryhmät
osallistuivat
myös
utareterveyskampanjan sekä vuonna 2011 toteutettavan Katse Vasikkaan -teemavuoden
valmisteluun. Lisäksi laadittiin suuntaviivat eläinten hyvinvoinnin nykyistä paremmalle
arvioinnille
terveydenhuoltokäyntien
yhteydessä
sekä
Nasevatilakäyntija
®
terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen uudistamiselle Welfare Quality - menetelmän pohjalta.
Naseva-tilakäynnin uudistusta varten perustettiin nautasektorin terveydenhuolto- ja
praktikkoeläinlääkäreistä sekä muista asiantuntijoista koostuva pientyöryhmä. Ryhmässä olivat
mukana Atria/A-Tuottajista Tuomas Herva, ETT:stä Olli Ruoho ja Paula Halkosaari, Evirasta
Vera Haapala, Jonna Oravainen ja Vesa Rainio, Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisesto
tiedekunnasta Laura Hänninen ja Riikka Lasonen, LSO Food Oy:stä Heidi Härtel, ProAgrialta
Henna Mero ja Sanna Nokka, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitosta Tarja Havukainen sekä
Valiolta Laura Kulkas. Kyseinen ryhmä piti kevään ja syksyn aikana yhdeksän kokousta, joista
seitsemän oli puhelinkokouksia. Puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja sihteerinä Paula
Halkosaari. Eri osanottajatahojen edustus ryhmässä vaihteli kokouskohtaisesti. Ryhmä sai
Naseva-tilakäynti- ja terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen sekä tilakäyntiohjeen pilotointivaihetta vaille valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä.
ETU- Lypsykarja- ja Lihanauta-asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja
koskevissa kysymyksissä toimi asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU- Nautatautiryhmä.
Ryhmässä olivat mukana Atria/A-Tuottajista Tuomas Herva, ETT:stä Olli Ruoho, Evirasta Tiina
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Autio, Vera Haapala, Miia Kauremaa, Jenni Kiilholma, Jonna Oravainen, Vesa Rainio ja Paula
Syrjälä, Helsingin Yliopiston Eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta Riikka Lasonen, LSO Foods
Oy:stä Heidi Härtel, lypsykarjatilojen terveydenhuoltoeläinlääkäreistä Mervi Yli-Hynnilä sekä
Valiolta Laura Kulkas. Ryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa; kokouksista viisi oli
puhelinkokouksia. Puheenjohtajana toimi Olli Ruoho ja sihteerinä Tiina Autio Evirasta.
ETU- Nautatautiryhmän toimesta laadittiin vasikoiden hengitystietulehdusepidemia- ja
ripulitoimintaohjeet sekä ohjeet tarttuvien sorkkatulehdusten ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
Ryhmän toimesta järjestettiin kesäkuussa Jokioisilla sorkkaterveysseminaari. Lisäksi
päivitettiin nautojen osalta ETT:n ohjeet eläinnäyttelyitä varten sekä nautakarjan ja yksittäisen
nautaeläimen terveystodistusmallit. Ryhmä kantoi päävastuun Katse Vasikkaan -kampanjan
suunnittelusta sekä osallistui loppuvuodesta vasikkakuolleisuuden selvitysohjeen laatimiseen ja
kommentointiin.
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Sikava, sikaloiden terveysluokitusrekisteri 2010
Sikavan tilanne
Vuoden 2010 lopussa Sikavaan kuului n. 2200 sikojen pitopaikkaa, joista kansallisella tasolla
oli n. 85%. Sikavaan kuului Suomen sikatiloista yli 90 % ja suomalaisesta tuotannosta yli
95%. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 8716 terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpitoa on hoitanut Maatalouden laskentakeskus MLOY.
Sikavan johtoryhmä
Sikavan toimintaa johtaa Sikavan johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden 2010 aikana Taneli
Tirkkonen A-tuottajat Oy, Elias Jukola LSO Foods Oy, Ari Pummila Saarioinen Oy, Martti
Hassila Snellman Oy, Mika Myllymaa Mika Myllymaa Oy, Kajsa Hakulin MMM, Taina Laine Evira,
Vera Haapala Evira, Tero Ojala MTK, Sari Hintikka ( elokuu 2010) ETT, Tove Hagner ETT
(elokuusta 2010) Pirjo Kortesniemi ETT ja Sanna Nikunen ETT. Johtoryhmän puheenjohtajana
toimi alkuvuoden Elias Jukola LSO Foods Oy:stä ja loppuvuoden Taneli Tirkkonen A-tuottajista.
Sihteerinä toimi Sanna Nikunen ETT:ltä.
Kokouksia oli yhteensä 14, joista 13 oli puhelinkokouksia ja yksi pidettiin Seinäjoella
Elinkeinotalossa. Sikavan johtoryhmää työllisti erityisesti joulukuun 2009 YLE TV 2:n
eläinsuojeluun liittyvät sikalakuvat ja sen myötä aloitettu Sikava-terveydenhuoltokäynnin
uudistus sekä Elintarviketeollisuusliiton toimeksiantona ns. vastuullisen tuotannon raja-arvojen
määrittely. Loppuvuonna järjestettiin eläinlääkäreiden koulutuskiertue 9:llä paikkakunnalla
yhteistyössä Eviran ja MMM:n kanssa. Rekisteriin liittyvät muutokset olivat aiheina lähes joka
kokouksessa. Sikavan logo muutettiin vuoden aikana samanaikaisesti Nasevan logon kanssa.
Sikavan henkilöstö 2010
Sikavan henkilöstössä tapahtui jälleen vuoden 2010 aikana pieniä muutoksia. Eläinlääkärinä
toimi edelleen Sanna Nikunen. Tove Hagnerin hoitovapaan aikana Sikavan terveysluokitusvastaavana toimi Sari Hintikka.
Sari työskenteli yhdessä Sikavan eläinlääkärin kanssa
Lievestuoreella. Tove Hagner palasi hoitovapaaltaan takaisin töihin Maalahden toimipisteeseen
elokuussa 2010.
Lomakeuudistus
Vuoden 2010 suurin yksittäinen projekti oli Sikavan terveydenhuoltokäynnin sisällön ja
-käyntilomakkeen päivitys. Lomake oli ollut käytössä vuodesta 2003 pienin muutoksin ja oli
tullut nyt ”tiensä päähän”. Lomaketyöryhmään kutsuttiin edustajia teurastamoista, Evirasta,
Sikavasta sekä praktikkoeläinlääkäreistä. Ryhmä aloitti työnsä keväällä 2010. Uuteen
lomakkeeseen otettiin mukaan eläinten hyvinvointi lisäämään sikaketjun läpinäkyvyyttä
kuluttajalle päin. Lomake oli kokeilukäytössä toukokuun lopusta lähtien ja sitä vielä sovitettiin
käytäntöön. Lomakkeet olivat valmiit käyttöön joulukuun lopulla ja ne otettiin sovitusti
käyttöön 1.1.2011.
Uusi terveydenhuoltokäyntilomake jaettiin kahteen erilliseen lomakkeeseen; porsastuotanto- ja
yhdistelmätiloille omansa sekä lihasikaloille omansa. Uutta lomakkeissa oli mm. eläinryhmäkohtainen jako, eläinmäärien ja eläinten kuolleisuuden kirjaaminen sekä emakoiden
lapavaurioiden ja kuntoluokkien arvioiminen. Vanhoja sairaus- ja oiretaulukoita uudistettiin
vastaamaan paremmin nykyaikaa.
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Erityistaso
Sikavassa on avoin lista niistä tiloista, jotka täyttävät erityistason vaatimukset. Sen avulla
karjujen tai ensikoiden ostajat voivat itse varmistua myyjätilan luokituksesta. Vuoden lopussa
erityistasolle oli hyväksytty 95 pitopaikkaa.
Erityistason vaatimuksia muutettiin vuoden 2010 alusta alkaen. Muutokset koskivat
porsasyskän näytemääriä, joita vähennettiin porsasyskäriskin vähennyttyä koko maassa, sekä
erityistasolle liittymistä.
Vuoden 2010 aikana Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkäri teki 16 auditointikäyntiä erityistason
tiloille.
Poikkeamatilanteet vuonna 2010
Vuoden aikana todettiin yksi dysenteriatapaus, joka levisi 6 eri tilalle. Kaikki tilat saneerattiin
vuoden 2010 aikana. Edellisen vuoden Salmonella Tennessee -tapauksen takia oli vuoden
lopussa salmonellaa vielä kahdella tilalla. Vuoden aikana todettiin muutamia uusia
kapitapauksia ja yksi porsasyskän uustartunta.
Sikava ja sikojen hyvinvointi
Sikojen hyvinvointi oli näkyvästi esillä mediassa vuoden 2010 aikana. Tämän johdosta
päädyttiin Sikavassa uudistamaan terveydenhuoltokäyntilomake ja siihen otettiin hyvinvointia
mittaavia indikaattoreita. Elinkeino halusi myös ottaa käyttöön vastuullisen tuotannon mittarit,
joiden toteuttamiseen käytetään Sikavan rekisteriä keräämällä tietoa terveydenhuoltokäyntilomakkeesta ja tilan lääkekirjanpidosta sekä teurastuloksista. Lisäksi elinkeino päätti
tukea tutkimusta olemalla mukana kansainvälisen Welfare Quality ® (WQ®) –mittausjärjestelmän pilotointitutkimusprojektissa. Helsingin Yliopisto koordinoi Makera-rahoitusta
saanutta hanketta. WQ®-mittauksia suunniteltiin tehtäväksi 250 sikatilalle talven 2010 ja
kevään 2011 aikana työhön sertifioitujen ProAgrian neuvojien toimesta.
Koulutus
Syksyllä 2010 järjestettiin terveydenhuollon täydennyskoulutusta eläinlääkäreille yhteistyössä
Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Tilaisuuksia oli yhteensä 9 eri puolilla
Suomea. Teemana oli Sikojen hyvinvoinnin arvioiminen ja uudistuva terveydenhuoltokäynti.
Koulutukseen osallistui 170 eläinlääkäriä. Tavoitteena oli, että kaikki sikaloihin
terveydenhuoltosopimuksia
tehneet
eläinlääkärit
olisivat
käyneet
koulutuksen.
Koulutustilaisuuksia järjestettiin myös vielä vuoden 2011 puolella.
Salmonellakartoitus
Sikavan johtoryhmä teki syksyllä 2009 päätöksen, jonka mukaan kaikista kansallisen tason
sikaloista tulee olla salmonellanäytetulos vuodelta 2009 tai 2010. Sikava kilpailutti
laboratorioita ja valituksi tuli Porilab Porista. Kyseisen laboratorion kanssa tehtiin sopimus,
jonka ansioista tuottajat voivat lähettää salmonellanäytteitä tutkittavaksi huomattavasti
normaalia halvempaan hintaan. Sikavan sivuilla julkaistiin näytteenotto-ohjeet ja teurastamot
muistuttivat myös omia asiakkaitaan näytteenotosta. Jatkossa kansallisen tason
porsastuotantosikalasta pitää olla salmonellatulos 5 vuoden välein.
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Uutisointi
Sikavassa on vuoden 2010 aikana julkaistu 25 yleistä uutista/tiedotetta ajankohtaisista
asioista. Uutiset ovat julkaistu myös ruotsiksi. Uutuutena Sikavaan tuli eläinlääkäreille
tarkoitettu tiedotusosio, joka valmistui 17.04.2010. Osiossa oli vuoden 2010 aikana 11 uutista
tai tiedotetta.

Naseva, nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä 2010

Naseva
on
tietojärjestelmä
nautatiloille,
eläinlääkäreille
sekä
muille
toiminnan
yhteistyötahoille, kuten meijereille, teurastamoille, neuvonnalle ja viranomaisille. Rekisteriä
käytetään Internet-selaimella. Rekisterin osoite on www.naseva.fi. Nasevaan tallennetaan
terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilta, jotka liittyvät
Nasevaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen. Tila valtuuttaa haluamansa teurastamot ja
meijerin seuraamaan tilansa terveydenhuollon toimia suoraan Nasevan kautta.
Hallinnointi
Nasevan toimintaa hallinnoi ETT ry:n hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon
kuuluivat meijereiden, teurastamoiden, tuottajien, Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön
edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Eeva Brofeldt Valio Oy:sta ja sihteerinä Paula
Halkosaari ETT ry:stä. Muut jäsenet olivat Pirjo Kortesniemi ETT ry, Ann-Charlott Kjerp
Valioryhmä, Kirsti Laukkanen Arla Ingman yhteistyömeijerit, Ari Pummila Liha-Saarioinen Oy
(varalla Vesa Hihnala Oy Snellman Ab), Tuomas Herva A-Tuottajat Oy, Elias Jukola LSO Foods
Oy, Tom Jungerstam SLC, Kajsa Hakulin MMMELO ja Vesa Rainio Evira.
Johtoryhmän kokoukset (9 kpl) pidettiin yhtä lukuun ottamatta puhelinkokouksina.
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Rekisterivastaava
kokouksiin.

osallistui

ETU-

Lypsykarja-

ja

ETU-

Lihanauta-asiantuntijaryhmien

Nasevan kehitystyö
Vuoden merkittävin tapahtuma oli ketjuinformaatiovaatimuksen voimaantulo vuoden 2010
alkupuolella. Tähän varauduttiin rakentamalla Nasevaan hoitoilmoitukset–sivu, jossa tuottaja
voi tallentaa yksilökohtaisia hoito- ja lääkitystietoja. Tuottaja voi tarvittaessa ilmoittaa
valtuuttamalleen teurastamolle lääkitystietojen olevan Nasevassa. Kertaalleen tallentamillaan
hoitotiedoilla tila täyttää sekä ketjuinformaation että tilan terveydenhuollon tarpeet, kuten
myös lääkityskirjanpidon vaatimukset. Hoito- ja lääkitystietojen tallennussivuille tehtiin vuoden
aikana pieniä parannuksia käyttäjäpalautteen perusteella.
Keväällä valmistui avoin rajapinta, joka mahdollistaa lääkitys- ja hoitotietojen siirron
sähköisesti Nasevaan eläinlääkäri- ja tuotannonseurantaohjelmista. Kaksi ohjelmistotaloa
saikin nopeasti omat päivityksensä markkinoille. Nasevan kanssa yhteensopivien
eläinlääkäriohjelmien yleistyessä tuottajien tallennustyö tulee vähenemään merkittävästi. Myös
ProAgrian ohjelmista (esim. Ammu) on mahdollista kopioida tiedot Nasevaan ja päinvastoin.
Naseva -rekisteriä kehitettiin edelleen rakentamalla tuotannollisen terveydenhuollon osioita
aiemmin tehtyjen määritelmien mukaisesti. Maitotilan tuotannon tunnuslukuja sisältävä
ProTerveys- lomake uudistettiin. Tälle koontilomakkeelle tuodaan uusia tuotannon
tunnuslukuja mm. hedelmällisyydestä ja utareterveydestä. Lisäksi lomakkeella jo ennestään
olleita tietoja ja tavoitearvoja päivitettiin.
Keväällä aloitettiin Naseva-terveydenhuoltokäynnin uudistustyö. Suunnittelua varten
perustettiin ETU- Lypsykarja- ja ETU- Lihanauta-asiantuntijaryhmien jäsenistä koostuva 11
henkinen työryhmä, joka käsitteli uusia luonnoksia yhdeksässä kokouksessa, joista seitsemän
oli puhelinkokouksia. Lisäksi asiaa valmisteltiin sähköpostikommenttien avulla. Uudistuksen
tavoitteena on laatia uusi tilakäyntilomake ja siihen liittyvä eläinlääkärin ohjeistus. Varsinaisen
lomakkeen laati rekisterivastaava työryhmän kommenttien mukaan. Eläinlääkärin tulee
jatkossa arvioida tilan tuotanto- ja toimintatapojen lisäksi eläinten ravitsemus- ja
terveydentilaa eläinryhmittäin. Lisäksi arvioidaan eläinten hyvinvointia ja olosuhteita eläinten
käyttäytymistä ja liikkumista tarkkailemalla. Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy ja esiintyminen
käydään entistä tarkemmin läpi. Tilakäynti tulee olemaan huomattavasti entistä laajempi ja
rekisterin logiikka tulee muuttumaan oleellisesti. Arviointi tullaan toteuttamaan samaan tapaan
kuin Sikava -tilakäynnillä ja tiedoista on tarkoitus laatia vastuullisen tuotannon indikaattoreita
ja raportteja. Työryhmä jatkoi työtään vielä vuoden 2011 puolelle ja uusi lomake on tarkoitus
ottaa käyttöön vuoden 2012 keväällä.
Koulutus ja näyttelyt
Ketjuinformaatio herätti kiinnostuksen Nasevaa kohtaan ja koulutuspäiviä järjestettiin sekä
koulutushankkeiden että meijereiden toimesta runsaasti. Nasevasta luennoivat Paula
Halkosaari, Olli Ruoho, Pirjo Kortesniemi, LSO Foods Oy:stä Elias Jukola sekä Evirasta Vesa
Rainio, joka kävi luennoimassa myös Tarton yliopiston eläinlääketieteen opiskelijoille.
Koulutustilaisuuksia pidettiin myös ruotsiksi. Nasevan merkeissä järjestettyihin n. 25
koulutustilaisuuteen osallistui noin 500 tuottajaa, 200 eläinlääkäriä ja muita sidosryhmien
edustajia. Vuotuisille eläinlääkäripäiville osallistuttiin ETT:n osastolla. Osastolla oli
huomattavasti vilkkaampaa kuin aiempina vuosina.
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Tiedotus
Vuoden 2009 loppupuolella suunniteltiin ja painatettiin nelivärinen Naseva-esite, jota jaettiin
neuvojille sekä tuottajille meijeriosuuskuntien ja teurastamojen kautta. Esite tehtiin myös
ruotsiksi ja jakelua jatkettiin vielä vuoden 2010 puolella.
Etenkin alkuvuodesta tuottajat tarvitsivat henkilökohtaista ohjausta ketjuinformaatioon
kuuluvien lääkitysilmoitusten tallentamiseen. Talvikuukausien ajan käytettiin lisätyövoimaa
sopimusten ja tilakäyntien tallennuksiin, sillä rekisterivastaavan päivät kuluivat puhelimessa.
Lehtikirjoituksia pääasiassa ketjuinformaatiosta ovat julkaisseet Lihatalous, ProAgrian
tiedotuslehdet sekä teurastamojen ja meijereiden tuottajalehdet.
Kansallisen tason
terveydenhuoltokäynnin sekä hoito- ja lääkitysilmoituksen tallennusohjeet sekä tarvittavia
lomakkeita on tulostettavissa nettisivuilta. Lisäksi nettisivulta löytyvät ETU- Nautatautiryhmän
laatimat ohjeet vasikoiden hengitystieinfektioiden sekä ripuliongelmien hoitoon ja ehkäisyyn
sekä
Suomen
meijeriyhdistyksen
valtakunnallisen
utareterveyskampanjan
runsas
koulutusmateriaali.
Kaikki
nautojen
terveydenhuoltoon
liittyvät
ohjeet
siirrettiin
vuodenvaihteessa uudistetuille ETT:n kotisivuille, jonne tehtiin Nasevan tiedotussivut.
Varsinaiset rekisterin käyttöön liittyvät ohjeet ovat edelleen Nasevassa ohjeet- sivulla. ETT:n
sivut on toteutettu kehittyneemmällä tekniikalla, joten suurtenkin tiedostojen siirto ja päivitys
sujuu ilman ylläpitäjän apua.
Nasevan käyttäjät
Ketjuinformaatiovaatimuksen voimaantulo ja hyvinvointituen sitoumusehtoihin kuuluvat
terveydenhuoltosopimukset ja -käynnit lisäsivät Nasevaan liittyneiden tilojen määrää.
Sopimukset ja eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit tehtiin pääosin tammi-huhtikuun aikana.
Rekisterissä oli vuoden lopussa mukana n. 7 100 nautatilaa, joille tehtiin n. 5 000
terveydenhuoltokäyntiä.

28

Asiantuntijatoiminta

Työ- ja ohjausryhmät
ETT: n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2010 asiantuntijoina useaan työ- ja ohjausryhmään.
Varsin suuri osa ko. työryhmistä oli eri viranomaistahojen, kuten Eviran, MMMELO:n tai
MAVI:n ylläpitämiä. Osallistuminen niihin työryhmiin, jotka kokoontuivat vuonna 2010, kukin
työryhmä kokoontui 1-6 kertaa:

MMM:n Eläinlääkintöalajaosto
MMM:n rehustrategiatyöryhmä
EHEC- riskinarviointiprojektin ohjausryhmä
ExPEC/ESBL tutkimushankkeen ohjausryhmä
Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa- hankkeen
ohjausryhmä
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmä
Eläinten hyvinvointi- toimenpideohjelman työryhmä
MAVI:n Eläinten hyvinvointituen valmistelu- ja toimeenpanotyöryhmä
DAHREVA- ohjausryhmä
FINRES-Vet- yhteistyöryhmä
Finanssialan Keskusliiton Eläintautivakuutustyöryhmä
Hiehohotelli- hankkeen projektiryhmä
LATU- hankkeen ohjausryhmä
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea
Patogeenisten yersinioiden esiintyminen sikatiloilla ja siihen liittyvät torjuntakeinot –
ohjausryhmä
Suu- ja sorkkatautiharjoituksen suunnittelutyöryhmä sekä varsinainen harjoitus
Suu- ja sorkkatautiasiantuntijaryhmä
Tarhattujen villisikojen terveys- tutkimushankkeen ohjausryhmä
Turkisrehusektorin salmonellatyöryhmä
Eläintuotannon epätyypilliset, uudet zoonoosiuhkat –hankkeen ohjausryhmä
Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa –hankkeen ohjausryhmä
Veterinary Week- tapahtuman suunnittelutyöryhmä
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Luennointi
ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2010 aikana tarttuvien eläintautien torjunnasta,
tautiriskien hallinnasta eläinten tuonneissa, tilatason tautisuojauksesta, tuotantoeläinten
terveydenhuollosta, Naseva- ja Sikava- järjestelmistä, ketjuinformaatiosta, eläinten
hyvinvoinnista ja sen arvioinnista, tilatason desinfektion ja tautisaneerausten toteutuksesta
ym. Luentoja on pidetty esimerkiksi Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
opiskelijoille, Eläinlääkäripäivillä, Lääkepäivillä, sekä eläinlääkäreille järjestetyn Sikavakoulutuksen ja Suomen Sikayrittäjät ry:n, teurastamoiden, meijereiden tai ProAgrian
järjestämien tuottajakoulutuksen yhteydessä.

Kansainvälinen yhteistyö
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuoden 2010 aikana useisiin kansainvälisiin kongresseihin ja
yhteistyökokouksiin:
EU:n visuaalisen lihantarkastuksen seminaari (Second roundtable conference on
revision of meat inspection), Bryssel
Svenska Djurhälsovården –kevätpäivät, Tukholma
Pohjoismainen yhteistyöryhmä aiheena sikainfluenssa, Uppsala
Repro Tools- seminaari, Mäntsälä (luennoitsijana Johannes Kauffman)
International Pig Veterinary Society Congress 2010, Vancouver
Sikojen Welfare Quality® –koulutus, Mäntsälä
World Buiatrics Congress 2010, Santiago, Chile
EMIDA-EraNet Workshop, Praha
International Farm Animal Vets Congress, Rotterdam
Nautojen Welfare Quality® -koulutus, Iisalmi
Nordic Poultry Conference 2010, Tromssa
Sanna Nikunen luennoi EU:n visuaalisen lihantarkastuksen seminaarissa Brysselissä Sikavajärjestelmän käytöstä kerjuinformaation tuottamiseen ja Olli Ruoho XXVI World Buiatrics
Congressissa Chilessä Nasevan käytöstä vastaavaan tarkoitukseen.
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Vuoden eläinlääkintäteko 2010

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry sai vastaanottaa 5.5.2010 Suomen Eläinlääkäriliiton
uusissa toimitiloissa kunniakirjan vuoden eläinlääkintäteosta.

Kuvassa ETT:n väen (vas. Hannele Nauholz, Pirjo Kortesniemi, Olli Ruoho, Sanna Nikunen)
lisäksi keskellä Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Sanna Hellström.

Suomen Eläinlääkäriliitto perusteli valintaansa seuraavasti:
Vuoden eläinlääkintätekona 2010 palkitaan Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n tekemä työ
Suomen eläintautitilanteen hyväksi.
Suomen
Eläinlääkäriliitto
antaa
palkinnon
15
vuoden
menestyksekkäästä
peräänantamattomasta työstä Suomen eläintautitilanteen pitämiseksi hyvänä ja hallittuna.

ja

”Suomen hyvä eläintautitilanne ei ole itsestäänselvyys. Iso kiitos hyvästä tilanteesta kuuluu
ETT:lle”,
sanoo
Suomen
Eläinlääkäriliiton
puheenjohtaja,
ELL
Sanna
Hellström.
”Ennaltaehkäisevä työ on nykypäivää myös eläinten hoidossa, niin terveyden kuin
hyvinvoinninkin osalta. ETT on tehnyt arvokasta työtä tällä saralla asiantuntevana neuvojana
ja myös terveydenhuoltotyön koordinoinnissa.”
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Lisää syytä juhlaan…
Hannele Nauholz 15 vuotta ETT:n palveluksessa 2.5.2010

Paula Halkosaari, Olli Ruoho, Marketta Rantala, Pirjo Kortesniemi, Sanna Nikunen,
Hannele Nauholz, Sari Hintikka (Tove Hagner hoitovapaalla)

Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemen merkkipäivä 1.6.2010

Paula Halkosaari, Pirjo Kortesniemi, Sari Hintikka, Sanna Nikunen, Tove Hagner,
Marketta Rantala ja Hannele Nauholz (kuva Olli Ruoho)
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Tiedotus
Eläintautien torjuntayhdistys julkaisi vuonna 2010 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta sekä
yhden ruotsinkielisen ”NyhETTerin”. Vastaavana toimittajana toimi Hannele Nauholz.
Yhdistys ylläpiti omia kotisivujaan www.ett.fi sekä oli mukana ETU:n kotisivujen www.etu.fi
ylläpidossa. Naseva ja Sikava tiedottivat omien kotisivujensa www.naseva.fi ja www.sikava.fi
kautta.
Tiedotus lehtiartikkeleiden sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien muodossa kuului yhdistyksen
toimintaan säännöllisesti. ETT, Naseva ja Sikava osallistuivat omalla osastolla vuoden 2010
Eläinlääkäripäiville.

Kotisivu-uudistus
ETT:n hallitus päätti kokouksessaan 04.05.2010 ETT:n kotisivujen uudistamisesta. Teknisestä
toteutuksesta vastasi tehtävään tarjousten perusteella valittu Finnish Net Solutions FNS Oy.
Sisällön suunnittelu tehtiin ETT:n toimihenkilöiden ryhmätyönä syksyn mittaan, ja käytännön
toteutuksesta ja tekstien kirjoittamisesta vastasi Hannele Nauholz. Työ jatkui vielä seuraavan
vuoden puolella siten, että uudet sivut avattiin 18.1.2011.
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GSM: 040 820 1257
olli.ruoho@ett.fi

GSM: 050 559 6202
hannele.nauholz@ett.fi

Sanna Nikunen
Sikavan
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Tove Hagner
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