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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 

 

Vuosi 2011 oli yhdistyksen 17. toimintavuosi, jonka aikana korostuivat  
erityisesti eläinten tuontiin, eläinten hyvinvointiin, terveydenhuollon  
kehittämiseen ja eläinlääkärien täydennyskoulutukseen liittyvät toimet.  
Merkittäviä tehtäviä olivat myös terveydenhuollon seurantajärjestelmien,  
Sikavan ja Nasevan sekä eläinten hyvinvoinnin arvioinnin dokumentointiin  
liittyvät kehitystyöt.  Nämä olivat myös taloudellisesti yhdistyksen  
kaikkein suurin menoerä. 

Olli Ruoho toimi vs. toiminnanjohtajana  IB tartunta ja sikojen tuonti puhuttivat 
Toiminnanjohtajan pitkä sairasloma tammi-heinäkuun ajan ei yhdistyksen toiminnassa näkynyt, vaan 
toimihenkilöt toteuttivat yhdistyksen toimintasuunnitelmaa Olli Ruohon johdolla alkuvuoden haasteista 
huolimatta.  Maalis-huhtikuun vaihteessa sekä siipikarjan IB-tartunnan esiintulo että sikojen tuonti 
Tanskasta vastoin yhdistyksen linjauksia saivat puhelimet soimaan ja kokouskierrokset käyntiin. 
Molemmissa oli kyse tapahtumasta, joka oli viranomaistoimien ulkopuolella, mutta jolla saattoi olla 
vaikutusta tilanteeseen alan sisällä. Tällaisten ongelmien ratkaisussa onkin kyse ennen kaikkea 
avoimesta yhteistyöstä, elinkeinon sisäisistä linjauksista ja konsensuksen saavuttamisesta. Ratkaisujen 
hakeminen molempiin ongelmiin jatkui yli vuodenvaihteen; IB:n kohdalla keskustelu kulminoitui elävän 
rokotteen käyttöönottoon ja tuontitapauksen osalta tanskalaisten karjujen kohtaloon. 

Sikojen hyvinvoinnin edistämisessä tuumasta toimeen 
Vuonna 2010 alkuun saatetut elinkeinon toimet sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi konkretisoituvat 
vuoden 2011 aikana. Vuoden alusta sikatilojen terveydenhuoltokäynnit tehtiin täydennyskoulutettujen 
eläinlääkärien toimesta, uudistetulla sisällöllä ja uudistettuun tietokantaan. Uudet vastuullisen tuotannon 
mittarit otettiin seurantaan vuoden 2011 alusta. Yhteistyötä tehtiin sekä Helsingin Yliopiston WQ® 

-tutkimushankkeessa että Suomen Sikayrittäjien tuottajien tiedonvälityshankkeessa.  
Toteutettujen toimenpiteiden ansiosta kaikkien ketjussa toimijoiden oli huomattavasti helpompi antaa 
selvitystä sikojen hyvinvoinnin tilanteesta niin viranomaisille kuin eritoten medialle, kun joulun alla 
julkaistiin eläinaktivistien toimesta uusia sikavideoita.  

Nautaterveydenhuoltoon lisäresursseja; Katse Vasikkaan 
Alkuvuodesta yhdistys palkkasi eläinlääkäri Erja Tuunaisen määräaikaiseksi terveydenhuolto-
eläinlääkäriksi Nasevaan. Lisäresurssien avulla Nasevan kehitystyöt ja eläinlääkärien täydennys-
koulutuskierros saatiin hyvään vauhtiin.  
Vuoden alkupuolella uudistettiin nautatilojen terveydenhuoltokäynnin sisältö ja lomake. Loppuvuodesta 
toteutettiin eläinlääkäreiden täydennyskoulutuskierros. Lisäksi aloitettiin uudistetun käyntilomakkeen 
ohjelmointi Nasevaan. 
Nautaterveydenhuollon teemana olivat vasikka-asiat. Katse Vasikkaan -kampanja tuotti monenlaista 
vasikan hoitoon liittyvää materiaalia koko vuoden ajan. 

Tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatio siirtyi ETT:lle  
Syksyllä pidettiin ETU:n eli Kansallisen tuotantoeläinten terveydenhuollon ohjausryhmän kokous. 
Kokouksessa sovittiin, että ryhmä nimetään uudelleen ETU-yhteistyöryhmäksi ja koordinaatiovastuu 
siirretään nautojen, sikojen ja siipikarjan osalta ETT:lle. Koska kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta, on 
selkeämpää, että viranomaiset ovat mukana yhteistyössä, mutta eivät käytännön koordinaattoreina.  

Isojen tilojen tautisaneeraukset haasteellisia  
Tautisaneerauskonsultaatio lohkaisi ETT:ltä merkittävän työpanoksen myös vuonna 2011. Isojen tilojen 
tautisaneeraus edellyttää tiukkaa suunnittelua ja perusteellista paneutumista tilan ja sen työntekijöiden 

toimintaan sekä kattavaa näytteenottoa. Tilakäyntien lisäksi tarvitaan  paitsi kirjallisia ohjeita ja 

kokonaisvaltaista suunnittelua  myös jatkuvaa puhelinkonsultaatiota eri tahoille, joskus jopa ympäri 
vuorokauden. Vakuutuskorvausten saaminen edellyttää kaikilta osapuolilta selkeää dokumentaatiota. 
Konsultaation ja etenkin henkilökohtaisen keskustelun tarve kasvaa, kun isäntäväen henkinen 
jaksaminen on koetuksella.  

Pirjo Kortesniemi 

 
Kuva: Parkkari/SELL 

  Kuva: Parkkar 
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2. Yhdistyksen hallinto ja organisaatio 

 

Vuosikokous 

Yhdistyksen asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee 

yhdistyksen hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 

18.2.2011.  

 

Hallitus 

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja 

siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.  

 

Vuosikokous 2011 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ari Mäkelän Valio Oy:stä. Hallitukseen 

valittiin lisäksi seuraavat seitsemän jäsentä ja kullekin varajäsen: 

Ann-Charlott Kjerp, Valio Oy (vpj.)  (Hanna Salonen, Arla Ingman Oy) 

Juha Nousiainen, Valio Oy   (Kirsti Laukkanen, Hämeenlinnan OSM) 

Taneli Tirkkonen, A-tuottajat Oy   (Tuomas Herva, A-tuottajat Oy)  

Elias Jukola, HK Agri Oy   (Kari Tillanen, HK Agri Oy) 

Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy (Vesa Hihnala, Snellmanin Lihanjalostus Oy) 

Tuija Lilja, Saarioinen Oy    (Ari Pummila, Saarioinen Oy) 

Lea Lastikka, Munakunta, Kieku Oy,    (Toivo Torkki, Munakunta) 

                    Österbottens Äggcentrallag 

Hallitus piti vuoden aikana kahdeksan kokousta, joista yhden puhelinneuvotteluna. 

 

Tilintarkastajat 

Uuden yhdistyslain perusteella ETT ry:lle tuli valita ammattitilintarkastaja, koska seuraavat raja-

arvot ylittyivät: 

1) taseen loppusumma yli 100.000 euroa 
2) liikevaihto tai vastaava tuotto yli 200.000 euroa 
3) palveluksessa keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä. 

 

Vuosikokous 2011 muutti Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n sääntöjä siten, että jatkossa 

yhdistykselle valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja, mikäli 

varsinainen tilintarkastaja ei ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö. 

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Seinäjoki. 
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            ETT ry:n hallituksen puheenjohtaja Ari Mäkelä ojentaa toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemelle  
           Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkin, jonka tasavallan presidentti myönsi hänelle  
           6.12.2011.  Kuva: ETT ry/Sanna Nikunen 
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Toimihenkilöt 

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Pirjo Kortesniemi, 

jonka alaisuudessa työskenteli vuoden aikana yhteensä 8 toimihenkilöä. Pirjo Kortesniemen 

sairasloman aikana vs. toiminnanjohtajana toimi terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho.  

 

Vuoden aikana Nasevan kehittämiseen ja nautaterveydenhuollon koordinaatioon saatiin 

lisäresursseja, kun Erja Tuunainen palkattiin määräaikaiseksi terveydenhuoltoeläinlääkäriksi.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi Sari Hintikka teki tarvittaessa tuntitöinä Lievestuoreella Sikavan terveydenhuoltokäyntien 

tallennuksia sekä Nasevassa hanketyötä, liittyen eläinlääkäreiden täydennyskoulutuskierroksen 

järjestelyihin. 

 

Yhdistyksellä oli toimipisteet kolmella paikkakunnalla: Seinäjoella, Maalahdessa ja Lieves-

tuoreella. 

 

Toiminnanjohtaja, 

eläinlääkäri 

Pirjo Kortesniemi 

 

 

Terveydenhuolto-

eläinlääkäri, 

erikoiseläinlääkäri 

 

Olli Ruoho 

 

Terveydenhuolto-

eläinlääkäri 

 

 

Hannele Nauholz 

 

 

Sikava, 

Terveydenhuolto-

eläinlääkäri  

 

 

 

  Sanna Nikunen 

Sikava,  

Terveysluokitus-

vastaava, agrologi 

(AMK) 

 

 

Tove Hagner  

 

Naseva, 

Terveydenhuolto- 

eläinlääkäri  

14.2.2011 – 

 

 

Erja Tuunainen 

 

Naseva 

Rekisterivastaava, 

agrologi 

 

 

 

Paula Halkosaari 

 

Rahastonhoitaja, 

ekonomi 

 

 

 

Marketta Rantala 
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Jäsenistö 

Vuoden loppuun mennessä yhdistyksellä oli 26 varsinaista jäsentä ja 172 kannattajajäsentä. 

 

ETT:n varsinaiset jäsenet: 

 

Arla Ingman Oy Ab, Söderkulla 

A-Tuottajat Oy, Seinäjoki 

Hirvijärven Osuusmeijeri, Hirvijärvi 

HK Agri Oy, Turku 

Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Hämeenlinna 

Kaustisen Osuusmeijeri, Kaustinen 

Kieku Oy, Loimaa  

Kurjessuon Munapakkaamo, Paimio 

Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo 
Laaksojen Maitokunta, Ylivieska 
Limingan Osuusmeijeri, Liminka 

Munakunta, Piispanristi 

Muna-Piste Stam Ky, Tohmajärvi 

Osuuskunta Maitokolmio, Toholampi 

Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki 

Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa 

Osuuskunta Satamaito, Pori 
Paavolan Osuusmeijeri, Ylivieska 
Pessi Keijo Oy, Terttilä 

Porlammin Osuusmeijeri, Porlammi 
Ruhan Meijeri ky, Mallusjoki 
Saarioinen Oy, Tampere 

Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari 

Valio Oy, Helsinki 

Ålands Centralandelslag ÅCA, Jomala 

Österbottens Äggcentrallag, Korsholm 
 

 

 

 

 

 

 

Nasevan jäsenet: 

 
Arla Ingman Oy Ab, Söderkulla 

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 Meijeri ky, Mallusjoki 

Valio Oy, Helsinki 

 A-Tuottajat Oy, Seinäjoki 

HK Agri 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 

HK Agri 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 2011 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 kannattaja-

jäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Lisäksi yhdistys sai tuloja luento-, konsultointi- ja 

kirjoituspalkkioina.  

ETT:n jäsenmaksu vuonna 2011 oli 24,50 €/jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö 

vastasi tuottajille v. 2010 tilitettyä alkavaa 165 000 €).  ETT:n jäsenten yhdistykselle maksamat 

jäsenmaksut olivat yhteensä 234 269 euroa (223 284 euroa v. 2010). ETT:n tulo- ja menoarvio 

toteutui suunnitelman mukaisesti. 

Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamalla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 

372 265 euroa (338 302 euroa v. 2010). Sikavan tulos jäi alijäämäiseksi (-13 271 euroa). 

Nasevan toimintaa rahoitettiin siten, että meijereiden osuus oli 2/3 ja teurastamoiden osuus 1/3 

kokonaiskustannuksista. Vuosimaksu jaettiin Nasevan jäsenmeijereiden ja jäsenteurastamoiden 

kesken tuottajille tilitettyjen maitolitrojen ja naudanlihakilojen suhteessa ja sitä perittiin yhteensä 

310 000 euroa (245 565 euroa v. 2010). Nasevan tulos oli alijäämäinen (-15 870 euroa).  

Sekä Sikavan että Nasevan kustannuksia lisäsi merkittävä tietokantojen kehitystyö.  

Terveydenhuoltokäynnin sisällön uudistaminen edellytti mittavia ohjelmointeja ja testauksia, 

koska tallennettavaksi tuli useita uusia havaintokohteita sekä hälytystoimintoja. Ohjelmoinnin, 

testauksien ja määrittelytyön kustannusten ennakkoarviointi Maatalouden Laskentakeskus Oy:n 

kanssa osoittautui erittäin haastavaksi. Ennakkoarvioinnit eivät kaikilta osin pitäneet, joten tulos 

kääntyi molempien kustannuspaikkojen kohdalla alijäämäiseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

   Ekonomi Marketta Rantala vastaa ETT ry:n taloushallinnosta. 

                                                                                Kuva: ETT ry 
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 Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 

Tuloslaskelma 
  1.1. - 31.12.2011 1.1. - 31.12.2010 
 Varsinainen toiminta 
 
 Varsinaisen toiminnan tuotot 
 Luennointitoiminta 16 318,25 15 159,99 
 Tiedotustoiminta 350,00 560,00 
 Asiantuntijapalvelut 76 824,49 105 437,69 
  
 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 93 492,74 121 157,68 
 
 Varsinaisen toiminnan kulut 
 
 Henkilöstökulut 
 Palkat ja palkkiot -421 099,48 -363 823,54 
 
 Henkilösivukulut 
 Eläkekulut -76 767,03 -59 911,63 
 Muut henkilösivukulut -15 167,56 -12 319,22 
  -513 034,07 -436 054,39 
 
 Poistot ja arvonalentumiset 
 Suunnitelman mukaiset poistot -3 148,55 -3 109,12 
 
 Varsinaisen toiminnan muut kulut -554 022,17 -487 677,00 
 
 Varsinaisen toiminnan kulut -1 070 204,79 -926 840,51 
 
 
 Kulujäämä -976 712,05 -805 682,83 
 
 
 Varainhankinta 
 Jäsenmaksutuotot 950 047,57 840 846,18 
 
 Tuotto-/Kulujäämä -26 664,48 35 163,35 
 
 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
 Korko- ja rahoitustuotot 389,17 109,52 
 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 -6,41 
  389,17 103,11 
 
 Tuotto-/Kulujäämä -26 275,31 35 266,46 
 
 
 Satunnaiset erät 
 Satunnaiset tuotot 143,32 143,90 
  
 Tilikauden tulos -26 131,99 35 410,36 
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Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 
Tase    
  31.12.2011 31.12.2010 
 VASTAAVAA 
 
 PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
 Aineettomat hyödykkeet 
 Aineettomat oikeudet 295,93 0,00 
 
 Aineelliset hyödykkeet 
 Koneet ja kalusto 9 223,70 9 327,37 
 
 Sijoitukset 
 Muut osakkeet ja osuudet 148,00 148,00 
 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
 Saamiset 
 
 Lyhytaikaiset saamiset 
 Myyntisaamiset 19 118,57 70 490,32 
 Vuokravakuussaamiset 1 500,00 445,00 
 Muut saamiset 24,13 12,08 
 Siirtosaamiset 32 337,41 1 148,88 
  52 980,11 72 096,28 
 
 Rahat ja pankkisaamiset 294 751,67 240 848,62 
 
Vastaavaa yhteensä 357 399,41 322 420,27 
 
 
 VASTATTAVAA 
 
 OMA PÄÄOMA 
 
 Liittymismaksut 68 437,32 68 437,32 
 Edellisten tilikausien ylijäämä 161 064,15 125 653,79 
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -26 131,99 35 410,36 
  203 369,48 229 501,47 
 
 VIERAS PÄÄOMA 
 
 Lyhytaikainen vieras pääoma 
 Ostovelat 2 533,75 0,00 
 Muut velat 67 535,89 31 237,94 
 Siirtovelat 83 960,29 61 680,86 
  154 029,93 92 918,80 
 
 Vastattavaa yhteensä 357 399,41 322 420,27  
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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. nautojen pälvisilsa ja 

paratuberkuloosi, sikojen porsasyskä tai eräät siipikarjataudit, kuten kanojen tarttuva 

keuhkoputkentulehdus, IB.  

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.  

 

Tuonnin ohjaus 2011 

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. Toimintavuonna 

tuotiin kuitenkin myös yksi erä sikoja Tanskasta vastoin ETT:n ohjeita ja ETT:n hallituksen 

linjauksia. 

ETT ry:ssä tuonnin ohjauksen käytännön tehtävistä vastasi lähinnä terveydenhuoltoeläinlääkäri 

Hannele Nauholz. Asiantuntija-apuna toimivat myös ETU-terveydenhuollon asiantuntijaryhmät. 

 

Naudat 

Vuonna 2011 jalostuseläimiksi tuotiin nautoja Ruotsista, Virosta ja Skotlannista. Kaksi viimeksi 

mainittua olivat uusia alkuperämaita, ja niistä tuodut Highland Cattle –naudat kävivätkin läpi 

tarkan ETT:n ohjeistaman tutkimusohjelman. ETT:n ohjeen mukaisessa kotimaan 

tuontikaranteenissa kaikki tuodut eläimet tutkittiin Eviran kohdennetun monitoroinnin puitteissa 

myös Bluetonguen varalta ETT:n ohjeistamien IBR-, BVD- ja salmonellatutkimusten lisäksi. 

Nautoja tuovien tilojen edellytetään kuuluvan Nasevaan, johon ETT:n hyväksymät tuonnit 

rekisteröidään. 

Tuotujen eläinten kokonaismäärä oli edelleen suhteellisen alhainen, joskin Ruotsin tuonti (106 

nautaa) vilkastui selvästi edellisvuoteen verrattuna (61 nautaa) Bluetongue- eli sinikielitaudin 

aiheuttamien tuontirajoitusten poistuttua. Tuonnit Virosta ja Skotlannista toteutettiin varmuuden 

vuoksi polttiaisvapaan kauden aikana, jolloin sinikielitautia levittävien polttiaisten riski oli 

pienimmillään.   
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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 

Ruotsista Suomeen tuodut liharotuiset naudat ovatkin peräisin tiloilta, joiden 

paratuberkuloosivapaus on todistettu jo vähintään viitenä peräkkäisenä vuonna 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. 

ETT:n ohjeiden mukaan vuonna 2011 tuodut naudat ja niiden sukusolut:   

Naudat: 113 nautaa (10 tuontierää, 19 eri tuojatilaa) 

 

 

 

 
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. 

Alkioita tuotiin edellisvuosien tapaan (2009: 1958 kpl, 2010: 892 kpl), joskin suurin osa 

Kanadasta tuoduista alkioista tuotiin nyt suoraan Suomeen aikaisemman Ruotsin kautta 

kierrättämisen sijaan. 

Naudan alkiot: 1395 kpl (3 tuojaa)  

Alkion alkuperämaa / Rotu AB AY BS CH GUE HF HOL JE LI SI Yhteensä 

Ruotsi        5    5 

Tanska  7          2 11   20 

Saksa          41    41 

Hollanti        261    261 

Italia   6        6 

Ranska         14  11  25 

Iso-Britannia (UK)  68         68 

Sveitsi   2        2 

Kanada 6 301 24 12  10 379 58 15 9 814 

USA 4  42  9  82 16   153 

Yhteensä 10 376 74 12 9 10 784 85 26 9 1395 

Alkuperämaa / Rotu CH GAL HC HF HOL JE LI SI Yhteensä 

Ruotsi* 55 1  2 16 18 2 12 106 

UK/Skotlanti   4      4 

Viro   3      3 

Yhteensä 55 1 7 2 16 18 2 12 113 
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Naudan sperma 

Maahamme tuotiin jälleen ennätysmäärä naudanspermaa, lähes 750 000 annosta. Sperma-

annokset, jotka olivat 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 2011 ensimmäisen kerran Gyr-rotuisen Brahmannaudan spermaa. 

Naudan sperma: 740 588 annosta (3 tuojaa)   

 

Nautaroduista käytetyt lyhenteet:

AB = Aberdeen Angus 

AY  = Ayrshire 

BA = Blonde d’Aquitane  

BS = Swiss Brown 

CH = Charolais 

DX = Dexter 

GUE = Guernsey 

GYR = Gyr (Brahman) 

HC = Highland Cattle 

HF = Hereford 

HOL = Holstein 

JE = Jersey 

LI = Limousin 

SI = Simmental 

TU = Tunturirotu 

  

 

 

Alkuperä 
ja rotu 

 

AB 

 

AY 

 

BA 

 

BS 

 

CH 

 
DX 

 

GYR 

 

HC 

 

HF 

 

HOL 

 

JE 

 

LI 

 

SI 

 

TU 

 

Yht. 

Ruotsi 21500 149130 5150  10697    420 51817  16000 3512 156 258386 

Norja  2000             2000 

Tanska 2185 125037   100 20  10 255 262706 3061 1964 985  396323 

Saksa          2927   90  3017 

Sveitsi    453      253  503   1209 

Itävalta             248  248 

Unkari          904     904 

Hollanti          1200     1200 

Ranska     51       75   126 

UK  3046      81 103 132   60  3422 

Italia          4316     4316 

Kanada 480 23312 1806 201   101  146 27988 332 1004 101  55471 

USA 119 4404  352      8392   30  13297 

Australia         400      400 

Yhteensä 24284 306929 6956 1006 10848 20 101 91 1324 360635 3393 19546 5026 156 740315 

  
                                                                            Kuva: Pertti Leino 
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Siat 

Sikoja tuotiin ETT:n ohjeiden mukaisesti Suomeen vuonna 2011 yhteensä 92 kpl. Norjasta 

tuli yhden tuojan toimesta 88 keinosiemennyskarjua neljänä eri tuontieränä. Näistä karjuista 

40 oli maatiaisrotuisia ja 48 Yorkshireja. Suoraan tilatasolle tuotiin neljä Mangalitza- eli 

villasikaa Itävallasta (yksi tuontierä). Kaikki nämä tuodut siat tutkittiin ja käsiteltiin ETT:n 

ohjeiden mukaan sekä lähtömaan karanteenissa että myös kotimaan karanteenissa 

merkittävimpien sikatautien varalta.  

Yhdistys ei antanut hyväksyntäänsä yhdelle Tanskasta maaliskuussa 2011 saapuneelle 

tuontisikaerälle (125 sikaa). Joulukuussa 2010 oli ETT:n hallituksen päätöksellä linjattu 

suositukseksi, että Tanskasta tuodaan elävien sikojen sijaan uutta jalostusainesta vain 

spermana karanteenitiineyttämöön. Tanskan tuonnissa vakavin riski on PRRS eli Porcine 

Reproductive and Respiratory Syndrome, josta ainoastaan Norja, Ruotsi ja Suomi ovat 

vapaita. Toinen virus, joka koetaan Tanskan tuonnissa uhkana on PRCV, Porcine 

Respiratory Corona Virus. Sekä Tanskassa että Ruotsissa tätä coronavirusta esiintyy 

yleisesti. Tanskasta tuodut ensikot vietiin edelleen Viroon, mutta karjut jäivät 

tuontikaranteenina toimineelle tilalle. 

Minisiat on rinnastettu jalostus- ja tuotantosikoihin virallisten tuontimääräysten osalta. Kaikki 

tuotavat minisiat on siten tutkittava PRRS:n varalta kahden arkipäivän sisällä tuonnista 

viranomaisten toimesta kohdennettuna monitorointina. Virallisten tilastojen mukainen tuonti 

on kuitenkin huolestuttavan vähäistä verrattuna harrastajien mini- ja mikrosikoja kohtaan 

esittämään lisääntyneeseen mielenkiintoon.  

Karjun spermaa tuotiin maahan yhteensä 1626 annosta. Näistä 192 annosta Ruotsista 

(Hampshire) yhdelle tilalle ja yhteensä 1434 annosta Norjasta (160 Duroc ja 1274 

maatiainen) viiden sikalan käyttöön. ETT on ohjeistanut sekä lähtömaan karjuasemia 

Suomen vientiin valikoitavien karjujen terveysvaatimuksista että myös sperman 

vastaanottajatiloja siemennettyjen emakoiden tai myyntikaranteeniin siirrettyjen eläinten 

tutkimusvaatimuksista. Tuontiohjeiden noudattamista seurataan Sikavan kautta. 

 

 
                                                              Kuva: Pertti Leino 
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Lampaat 

Tanskasta tuotiin ETT:n ohjeiden mukaan yksi erä Suffolk-rotuisia lampaita, yhteensä 18 

eläintä. Kyseessä oli uuden lammasrodun tuonti maahamme. 

 

Kamelieläimet 

ETT:n tuontiohjeiden mukaan tuotiin kaksi alpakkaa Englannista (yksi tuontierä). 

Kamelieläimet voivat kantaa esim. monia nautojen taudinaiheuttajia itse niihin sairastumatta. 

Niinpä tuodut eläimet tutkittiin mm. BVD:n ja salmonellan varalta jo lähtömaassa. 

 

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. 

Broilerisovanhempaispolven untuvikkoja tuli Skotlannista neljä tuontierää, n. 93 000 kpl. 

Tuotantopolven broilereita tuotiin Tanskasta kaksi tuontierää, yhteensä 32 500 untuvikkoa. 

Untuvikot oli haudottu siitosmunista, jotka olivat peräisin Hollannista ja Saksasta. Osa näistä 

untuvikoista tuli luomutuotantoon. Munintakanoja tuli neljä erää vanhempaispolven 

untuvikkoja Hollannista ja Englannista (munien alkuperä osittain USA). Yksi erä 

tuotantopolven munia tuotiin Ruotsista. Kalkkunoiden vanhempaispolvea tuli päivänvanhoina 

untuvikkoina viisi tuontierää Englannista.  

ETT:ltä pyydettiin lisäohjeita myös riistalintujen, kiljuhanhien ja Plymouth Rock -kanojen 

tuontiin. Kaikkien näiden tuontien toteutumisesta ei kuitenkaan tullut ETT:lle tietoa, tai 

tuontisuunnitelmat siirtyivät seuraavalle vuodelle. 

 

 

 
                                                                                  Kuva: Pertti Leino 
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Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ  

 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry ylläpiti toimintavuonna 2011 positiivilistaa rehualan 

yrityksistä edellisvuosien tapaan. 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 2011 lopussa 32 kotimaista ja yksi ruotsalainen rehualan yritys 

sekä 12 rahtisekoitusta harjoittavaa yritystä. Uusia yrityksiä ei toimintavuoden aikana 

hyväksytty listalle. 

 

Positiivilistan sääntöjen päivitystyö käynnistyi 
 

Positiivilistatoimintaa ja listan sääntöjä päivittämään perustettiin työryhmä, joka aloitti työnsä 

toukokuulla 2011. Ryhmään kuuluivat Pekka Heikkilä (puheenjohtaja) Rehuteollisuus-

yhdistyksen, Mikael Wiklund ja Eero Mäkäräinen rehutehtaiden sekä Ari Pinomäki ja Samuli 

Simula rahtisekoittajien edustajina. ETT:ltä ryhmän työskentelyyn osallistuivat Hannele 

Nauholz (sihteeri) sekä Olli Ruoho tai Pirjo Kortesniemi. Ryhmä piti toimintavuoden aikana 

kolme puhelinkokousta, minkä lisäksi ETT:n edustajat olivat kuultavana 

Rehuteollisuusyhdistyksen kokouksessa. ETT neuvotteli myös positiivilistatoimintaan 

vaikuttavista lainsäädännön muutoksista maa- ja metsätalousministeriön sekä Eviran 

rehuvalvonnan kanssa. 

 

Rehuvarastojen merkintäjärjestelmä ja hyvät rehuvarastojen merkintätavat 

kotieläintiloilla 

ETT:n Olli Ruoho toimi Rehuteollisuusyhdistyksen koolle kutsuman rehuvarastojen 

merkintäjärjestelmää suunnitelleen varastomerkkityöryhmän puheenjohtajana vuosina  

2010-11. Rehu- ja elintarviketeollisuuden sekä tuottajien edustajista koostunut työryhmä 

kehitti maatiloilla olevien rehuvarastojen yksilöityä merkintää varten yhtenäisen, 

valtakunnallisen järjestelmän. Työryhmä laati myös ”Hyvät rehuvarastojen merkintä-

tavat” -ohjeen, joka julkaistiin lehdistötilaisuudessa 30.3.2011. Ohje oli laatuaan 

ensimmäinen Euroopan yhteisön alueella, ja se on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 

arvioima. 

 

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 virhe -

mahdollisuuksia rehua tiloille toimitettaessa. Rehua ei toimiteta väärään varastoon, 

eikä rehun tuonti tilalle edellytä tuottajan paikallaoloa. 

 

http://www.ett.fi/
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Tautisaneeraus- ja riskinhallintakonsultointi 

 

Salmonellasaneerauskonsultointi  

ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho teki vuoden 2011 aikana 13 tilalle, joilla oli 

todettu salmonellatartunta, yhteensä 40 tilakäyntiä. Tiloista kahdeksan oli nauta-, kolme sika- 

ja kaksi siipikarjatilaa.  

Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin 

yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden tai teurastamoiden terveydenhuolto-

eläinlääkäreiden kanssa. Nautatiloista kolme oli suurta lypsykarjatilaa; yksi n. 300 lehmän 

verhoseinäinen, takalypsyasemalla varustettu viileäpihatto, yksi n. 250 lehmän vanhahko 

lämmin pihatto ja yksi n. 120 lehmän kylmäpihatto. Kolmen nautatilan saneeraus jatkui 

vuodelle 2012. 

Sikatilojen salmonellasaneerauksista kaksi periytyi vuoden 2009 rehusalmonella-

epidemiasta, jolloin ne olivat saaneet rehun mukana S. Tennessee -tartunnan. Saneeraus 

jatkui edelleen vuodelle 2012. Toinen sikaloista on n. 1000 emakon porsastuotantosikala ja 

toinen n. 4000 porsaan välikasvattamo. Yhden, n. 100 emakon yhdistelmäsikalan 

salmonellatartunta tuli esille Sikavan toimesta vv. 2010–2011 toteutetun salmonella-

kartoituksen yhteydessä.  

Siipikarjatilojen salmonellasaneerauksista toinen tehtiin broilerikasvattamossa ja toinen 

kalkkunakasvattamossa. Kalkkunakasvattamon saneeraus jatkui vuodelle 2012.    

Lisäksi nautatilojen salmonellasaneerauksia konsultoitiin puhelimitse. Vasikka-

kasvattamoiden salmonellasaneerauksiin liittyen osallistuttiin Eviran järjestämään 

keskustelutilaisuuteen ja AVI-Evira neuvottelupäiville. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        Kuva: ETT ry 



18 

 

EHEC-riskinhallinta 

Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2011 EHEC-bakteereita yhteensä 

kahdeksan nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille 

EHEC-tartunta neljällä nautatilalla. Näistä 12 tilasta Olli Ruoho kävi seitsemällä, otti 

tarvittavia näytteitä sekä laati EHEC-riskinhallintasuunnitelmat. Muiden EHEC-tilojen 

riskinhallintaa konsultoitiin puhelimitse ja niiden EHEC-riskinhallintasuunnitelmat laadittiin 

yhteistyössä kunnaneläinlääkäreiden ja teurastamoiden terveydenhuoltoeläinlääkäreiden 

kanssa.  Osa seurantakäynneistä jäi vuodelle 2012.  

 

Muuta konsultointia 

ETT:n toimesta laadittiin IB-saneeraussuunnitelma ja konsultoitiin saneerausta yhdellä 

munantuotantotilalla. Lisäksi auditoitiin ETT:n toimesta yksi sikojen tuontikaranteeni ja 

yhteistyössä viranomaisten kanssa yksi keinosiemennyssonnien karanteeni. 

ETT:n taholta konsultoitiin vakuutusyhtiötä liittyen salmonellariskin hallintaan 

biokaasulaitoksessa. Samoin konsultoitiin puhdistus- ja desinfiointialan yrityksiä salmonella- 

ym. saneeraustoimenpiteiden toteutuksessa ja tautiriskien hallinnassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pälvisilsasaneerausohjelma 

ETT ry on osallistunut lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla 
puolet saneerausrokotusten rokotekuluista. Osallistumisen ehtona on, että tila kuuluu 
Nasevaan ja sille tehdään terveydenhuoltokäynti säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. 
Tilalla ei saa olla välitysvasikoihin perustuvaa naudanlihan tuotantoa eikä tuontieläimiä. 
Korvauksen saanti edellyttää kirjallista saneeraussopimusta yhdistyksen kanssa sekä 
yhdistyksen hyväksymää kirjallista saneeraussuunnitelmaa.  

Pälvisilsasaneerausohjelmassa oli vuoden 2011 aikana mukana 38 nautatilaa; 28 lypsykarja- 
ja kymmenen emolehmätilaa. Saneeraus saatiin Nasevan tietojen mukaan päätökseen 11:n 
lypsykarja- ja kolmen emolehmätilan osalta. Vuoden 2011 lopussa ETT:n pälvisilsa-
saneerausohjelmassa oli 17 lypsykarjatilaa ja 7 emolehmätilaa. 

 
                                                         Kuva: ETT ry 
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Terveydenhuolto eläinten hyvinvoinnin edistämisen työkaluna 

Terveydenhuoltoa vietiin uuteen suuntaan vuonna 2011.  Eläinten hyvinvoinnin arviointi ja 

dokumentointi liitettiin tärkeäksi osaksi eläinlääkärin terveydenhuoltokäyntiä.  Sikatiloilla 

vuoden 2011 käynnit tehtiin jo uudella lomakkeella, ja uutta tietoa kerääntyi Sikavan 

tietojärjestelmään.  Nautojen terveydenhuoltokäynnin uusittu sisältö valmistui, ja lomakkeen 

ohjelmointi web-versioksi Nasevaan käynnistyi.  ETU-asiantuntijaryhmien kommentoinnilla oli 

merkittävä rooli terveydenhuoltokäyntien sisällön uudistamisessa niin sika- kuin 

nautasektorillakin. 

Siipikarjasektorilla hyvinvointiin liittyvät uudistukset eivät tulleet terveydenhuollon kautta, 

vaan olivat EU-lainsäädännön mukanaan tuomia, eli munivien kanojen häkkikielto ja 

broilerien hyvinvointidirektiivi.  Sen sijaan kalkkunoiden hyvinvoinnin kansallisia tavoitteita 

päivitettiin ETU-terveydenhuollon kautta pienryhmän avulla. 

Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi tapasi tammikuulla 2011 maa- ja metsätalousministeri 

Sirkka-Liisa Anttilan ja keskusteli hänen kanssaan tuotantoeläinten terveydenhuollon 

nykytilasta ja tulevaisuudesta.  

 

Kansallisen tuotantoeläinten terveydenhuollon (ETU) koordinaatio siirtyi vuoden 

lopulla ETT:lle. 

ETU-ohjausryhmän työskentelyyn ja toimintaan tehtiin muutoksia syksyn kokouksessa. 

Sovittiin, että nimi muutetaan ETU-yhteistyöryhmäksi, ja ryhmä toimii jatkossa yhteisenä 

neuvoa antavana keskustelufoorumina terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa. Toinen 

merkittävä kokouksen päätös oli se, että terveydenhuollon koordinaatio sikojen, nautojen ja 

siipikarjan osalta on jatkossa ETT:llä. Muutoksen taustalla oli mm. se, että elinkeino  ei 

viranomainen  on päävastuussa tämäntyyppisistä vapaaehtoisista toimista. ETT ylläpitää 

terveydenhuollon seurantajärjestelmiä, Nasevaa ja Sikavaa, ja on resurssoinut henkilöt, jotka 

vastaavat eri sektoreiden terveydenhuollon käytännön koordinaatiosta; kokousjärjestelyistä, 

muistioista jne. Viranomaiset ovat edelleen yhteistyössä mukana, ja heillä on edustajansa 

asiantuntijaryhmissä. 

 

ETU-yhteistyöryhmän kokoonpano:   
 
Mauno Ylinen, MTK (puheenjohtaja) 
Leena Suojala, MTK 
Taina Aaltonen, Evira 
Tuula Honkanen-Buzalski, Evira 
Riitta Heinonen, MMMELO 
Kirsi Sario, SELL 
Antti Sukura, HY 

Jouko Setälä, ProAgria 
Antti Latva-Rasku, Faba 
ETU-asiantuntijaryhmien puheenjohtajat: 
   Tero Ojala, Eija Kaukonen, Lea Lastikka,  
   Markku Kiljala, Olli Ruoho 
ETT:n hallitus 
Pirjo Kortesniemi, ETT (sihteeri) 



 

Sikojen terveydenhuollon koordinointi  

ETU-sika-asiantuntijaryhmä:  

 Tero Ojala, MTK:n sikavaliokunta (puheenjohtaja) 

 Christer Storfors, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 1.5.-) 

 Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät ry 

 Simo Takku, Sikavan erityistason tuottaja 

 Maija Yliaho, ProAgria 

 Mari Heinonen, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta 

 Elias Jukola, teurastamoteollisuuden edustaja 

 Taneli Tirkkonen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja 

 Kristiina Oksanen, praktikkoeläinlääkäreiden edustaja 

 Laura Haltia, Eviran tutkimusosasto 

 Vera Haapala (1.1.-31.1.), Tiia Tuupanen (1.5.-31.8.) ja Saija Kalenius (1.9.-), Eviran 
toimeenpanoyksikkö 

 Pirjo Kortesniemi, ETT (sijaisena Olli Ruoho) 

 Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri) 

Ryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja piti sen lisäksi yhden sähköposti-

kokouksen. Ryhmässä keskusteltiin vuoden 2011 aikana ETT:n ohjeiden vastaisesta sikojen 

tuonnista Tanskasta ja sen tiimoilta annettiin huhtikuussa kannanotto, jossa vaadittiin sikojen 

lopettamista tai viemistä maasta ulos.  

Ryhmä seurasi Sikavan uusien käyntilomakkeiden käyttöönottoa heti vuoden 2011 alusta, 

terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen käyttöönottoa syksyllä 2011 ja vastuullisen tuotannon 

raja-arvojen määrittämiseen liittyviä kysymyksiä. Ryhmä oli mukana Suomen Sikayrittäjien 

tiedonvälityshankkeen sidosryhmätilaisuuksissa liittyen sikojen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Lisäksi ryhmässä käsiteltiin mm. ajankohtaisia asioita tautitilanteesta (mm. afrikkalainen 

sikarutto, salmonella, porsasyskä), kipulääkkeen käyttöä porsaiden kastraatiossa, minisikojen 

tuontia, eläinsuojeluaktivistien videokuvauksia sioista 2011 ja Sikavan tietomurtoa.  

 

ETU-sikatautiryhmä 

ETU-sika-asiantuntijaryhmän sekä ETT:n tukena työskenteli ETU-sikatautiryhmä, jossa oli 

mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä: 

 Elias Jukola, HK Agri Oy (puheenjohtaja) 

 Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy 

 Taina Laine (varajäsen Teija Kokkonen), Laura Haltia (varajäsen Jaakko Marttila), Tiia 
Tuupanen (-1.6.) ja Saija Kalenius (1.6.-), Evira 

 Maija Penttilä, kunnaneläinlääkäri (1.5.-) 

 Pirjo Kortesniemi, ETT ry (sijaisena Olli Ruoho) 

 Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat) 

 Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri) 

Ryhmä kokoontui vuoden 2011 aikana kuusi kertaa. Käsiteltäviä asioita olivat mm. sikojen 

tuonteihin liittyvät tautiriskit ja niiden hallinta, erityistason säännöt sekä maan viimeiset 

porsasyskäsaneeraukset.  
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Nautojen terveydenhuollon koordinointi 

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä: 

 Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja 23.8. saakka) 

 Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja 23.8.-) 

 Risto Kauppinen, ammattikorkeakoulujen edustaja 

 Paula Syrjälä, Vesa Rainio ja Vera Haapala, myöhemmin Johanna Mattila ja Saija 

Kalenius, Evira (varahenkilönä Miia Kauremaa) 

 Terhi Vahlsten, Faba 

 Helena Rautala, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta 

 Tanja Lehtolainen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto 

 Markku Tikkanen, läänineläinlääkäreiden edustaja 

 Laura Kulkas, meijeriteollisuuden edustaja 

 Virpi Kurkela ja Sanna Nokka, ProAgria 

 Mats Nylund, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund) 

 Virpi Seppänen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja 

 Paula Halkosaari, Naseva 

 Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri) 

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä kokoontui vuonna 2011 neljään puhelinkokoukseen. Eri 

osanottajatahojen edustus ryhmässä vaihteli kokouskohtaisesti. Kokouksissa pohdittiin 

Naseva-tilakäynnin ja Nasevan tuotannollisen terveydenhuollon ProTerveys-osion 

uudistamista sekä vastuullisen tuotannon indikaattoreita. Lisäksi ryhmä osallistui vuonna 

2011 toteutetun Katse Vasikkaan -teemavuoden valmisteluun ja toimeenpanoon.  

 

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä 

 Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja) 

 Tomi Toivanen, MTK 

 Risto Kauppinen, ammattikorkeakoulujen edustaja 

 Paula Syrjälä, Johanna Mattila, Saija Kalenius, Evira (varalla Miia Kauremaa) 

 Heli Simojoki ja Timo Soveri, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta 

 Paula Junnilainen, läänineläinlääkäreiden edustaja 

 Tuomas Herva ja Heidi Härtel, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustajat 

 Juha Ryhänen, teurastamoteollisuuden edustaja 

 Paula Halkosaari, Naseva 

 Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri) 

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä ei kokoontunut vuoden 2011 aikana, mutta osallistui 

nautaterveydenhuollon kehitystyöhön sähköpostikommentein.   
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ETU-nautatautiryhmä 

ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja 

koskevissa kysymyksissä toimi asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU-nautatautiryhmä:  

 Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja) 

 Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy 

 Heidi Härtel, HK Agri Oy 

 Laura Kulkas, Valio Oy 

 Paula Syrjälä (sihteeri), Tiina Autio, Johanna Mattila, Vera Haapala, Miia Kauremaa, 
Vesa Rainio ja Saija Kalenius, Evira 

 Helena Rautala, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta 

 Virpi Seppänen ja Iris Kaimio, lypsykarjatilojen terveydenhuoltoeläinlääkäreiden 
edustajat 

 Erja Tuunainen, ETT ry 

 Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat) 
 
Ryhmä piti vuoden aikana seitsemän puhelinkokousta. ETU-nautatautiryhmän toimesta 

laaditut vasikoiden hengitystietulehdus- ja ripulitoimintaohjeet, ohjeet tarttuvien 

sorkkasairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, sekä vasikkakuolleisuuden selvittämiseen 

tarkoitettu ohje julkaistiin ETT:n verkkosivuilla.  

Lisäksi päivitettiin nautojen osalta ETT:n ohjeet eläinkauppaa varten sekä nautakarjan ja 

yksittäisen nautaeläimen terveystodistusmallit ja laadittiin ohjeita laajentavien tilojen 

eläinaineksen hankintaan. Ryhmä kantoi päävastuun Katse Vasikkaan -kampanjan 

suunnittelusta ja läpiviennistä, sekä uuden Tarttuvat taudit -teemavuoden suunnittelusta.       

 
Katse vasikkaan -teemavuosi 

Katse vasikkaan -teemavuosi avattiin Valiolla Helsingissä pidetyssä avausseminaarissa 

tammikuun puolivälissä. Teemavuonna julkaistiin ETT:n nettisivuilla toimintaohjeita 

nautatiloille: vasikkaripulitoimintaohje, hengitystietulehdustoimintaohje, toimintaohje tarttuvia 

sorkkasairauksia varten ja vasikkakuolleisuuden selvittämisohje. Tämän lisäksi julkaistiin 

neljä teematiedotetta suomen- ja kaksi ruotsinkielellä sekä Vasikan hoidon ABC suomeksi, 

viroksi ja venäjäksi. 

Teemavuoden aikana  

valittiin neljä  

kummivasikkaa 

Highland Cattle-, 

Ayrshire-,  

Holstein- ja  

Hereford-roduista,  

sekä julkaistiin tiedotteita  

ja lehtikirjoituksia mm.  

vasikan hyvästä hoidosta  

ja ruokinnasta. 

          
                                                                                Kuva: Jonna Lehtinen 
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi 

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä: 

 Eija Kaukonen, HK Agri (puheenjohtaja) 

 Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry 

 Hanna Hamina, MTK 

 Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy 

 Petri Yli-Soini, Atria Chick Oy 

 Pekka Wiro, Saarioinen Oy 

 Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy 

 Jenni Kiilholma, Saija Kalenius, Laila Rossow ja Päivikki Perko-Mäkelä, Evira 

 Pirjo Kortesniemi, ETT ry 

 Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri) 
 

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä piti vuoden aikana viisi puhelinkokousta. Ryhmä käsitteli 

mm. kampylobakteerien ennaltaehkäisyä tilatasolla ja kuolioista suolistotulehdusta 

lihasiipikarjan tautiongelmana. Mikrobilääkkeiden käyttömäärät sopimustuotannon piirissä 

olevalle lihasiipikarjalle kerättiin ja tilastoitiin jo viidentenä peräkkäisenä vuotena. 

Tuotantosairauksien ennaltaehkäisyn kehittämiseksi kerättiin tietoa myös esiintyvistä 

sairauksista ja niiden yleisyydestä lihasiipikarjan sopimustuotannossa.  

Yleisimmin lääkitystä vaativia ongelmia aiheuttivat nivel- ja jännetupen tulehdukset 

broilerinuorikoilla sekä kuolioinen suolistotulehdus tuotantopolven kalkkunoilla. 

Em. ryhmän alaryhmänä toiminut pienryhmä päivitti kalkkunoiden hyvinvoinnin kansalliset 

tavoitteet. Nämä toimitettiin Länsi-Kalkkuna Oy:n toimesta kaikille tuotantoketjun 

kalkkunatiloille. Ryhmään kuuluivat Länsi-Kalkkuna Oy:n kalkkunatuottajat Anne-Mari Ritola 

(munittaja) ja Rauno Lähteenmaa (kasvattaja), tuotantoneuvoja Sirkka Karikko sekä 

eläinlääkärit Eija Kaukonen ja Petri Yli-Soini sekä ulkopuolisena asiantuntijana Tiina 

Harrinkari. Muita tahoja edustivat Anna Valros/Helsingin yliopisto, Eläinten hyvinvoinnin 

tutkimuskeskus, Samu Palander/SeAMK, Vera Haapala, Päivikki Perko-Mäkelä ja Laila 

Rossow / Evira, Pirkko Skutnabb/maa- ja metsätalousministeriö sekä Pirjo Kortesniemi ja 

Hannele Nauholz (sihteeri) / ETT ry. 

Toinen ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän alainen pienryhmä (Leena Pohjola/erikoistuva 

eläinlääkäri, Sirkka Karikko, Eija Kaukonen, Olli Ruoho, Petri Yli-Soini, Pekka Wiro) aloitti 

lihasiipikarjatilan hyvän hygienian oppaan laatimisen Suomen olosuhteisiin soveltuvaksi. 

Opasta työstettiin siipikarjateollisuudesta ja -kaupasta EU:ssa vastaavan yhdistyksen 

AVEC:n sekä EU:n maataloustuottajien ja -osuuskuntien järjestön COPA-COGECA:n 

yhteistyössä laatiman ohjeen (vuodelta 2010) pohjalta [European poultry meat industry guide 

(EPIG) Guide to Good Hygiene Practise for the Prevention and Control of Pathogenic 

Microorganisms with particular Reference to Salmonella in Gallus gallus (Broilers) reared for 

meat – on farms, and during catching, loading and transport]. Opas on tarkoitus toimittaa 

Eviran hyväksyttäväksi vuonna 2012. 
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ETU-muna-asiantuntijaryhmä: 

 Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry (puheenjohtaja) 

 Tapio Tikka (7.4.2011 saakka) ja Pasi Pärnänen (18.8.2011 alkaen), MTK 

 Toivo Torkki, Munapakkaamot  

 Heli Nurkkala, Haaviston siitoskanala  

 Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy 

 Juuso Hulmi, Tonest Oy 

 Jenni Kiilholma, Saija Kalenius, Laila Rossow ja Päivikki Perko-Mäkelä, Evira 

 Tapio Palmu, läänineläinlääkäri  

 Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri  

 Pirjo Kortesniemi, ETT ry, koordinaattori  

 Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri) 
 

ETU-muna-asiantuntijaryhmä piti kolme puhelinkokousta. Ryhmä käsitteli mm. sikaruusua 

munintakanaloiden tautiongelmana, munintansa lopettaneiden kanojen lopetukseen liittyviä 

ongelmia sekä mahdollisuuksia munantuotantotilojen terveystarkkailun kehittämiseen. 

ETU-siipikarjayhteistyö 

Molemmat edellä mainitut ETU -siipikarja-asiantuntijaryhmät kokoontuivat lisäksi kahteen 

yhteiskokoukseen, joissa käsiteltiin mm. IB:tä eli kanojen tarttuvaa keuhkoputken tulehdusta. 

sekä hyvää toimintatapaa siipikarjan lopetuksessa,  

ETT:n ja Suomen Siipikarjaliiton perinteinen yhteinen Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivä 

järjestettiin toimintavuonna liiton vuosikokouksen yhteydessä Ikaalisissa 31.03. 

Eläinten hyvinvoinnin tuen ulottamista myös siipikarjatiloille suunnitellaan vuodesta 2014 

alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä aloitti asian valmistelun ja piti yhden 

kokouksen, johon ETT:ltä osallistui Hannele Nauholz. 

 

IB työllisti runsaasti 

Kanojen tarttuva keuhkoputkentulehdus (Infectious Bronchitis) eli IB ilmeni Suomessa 

maalis-huhtikuun vaihteessa ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin. Ensin löytyi selkeästi 

oireileva tartunta munintakanalasta Kaakkois-Suomesta, minkä jälkeen lisääntyneet 

tutkimukset osoittivat IB-tartunnan olevan laajalle levinnyt takapihakanaloissamme. 

Kaakkois-Suomen munintakanalasta eristetty virus pystyttiin tunnistamaan ns. QX-tyypin IB-

virukseksi, joka on muuallakin Euroopassa yleisesti esiintyvä IB:n virusmuoto. Tartunnan 

lähdettä ei pystytty selvittämään, eikä myöskään voitu päätellä, oliko munintakanalan ja 

harrastesiipikarjatilojen tartuntojen välillä jokin yhteys. Munintakanala saneerattiin 

hävittämällä kanat sekä puhdistamalla ja desinfioimalla tuotantoympäristö. ETT:n Olli Ruoho 

laati tilalle saneeraussuunnitelman ja konsultoi työn etenemistä. Tilan vakuutus korvasi 

pääosin syntyneet kustannukset. 
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Tuotantosiipikarjan tautisuojaukseen panostettiin 

Tuotantosiipikarjan katsottiin ensin olevan vapaa IB-tartunnasta ensimmäistä Kaakkois-

Suomen tapausta lukuun ottamatta. ETT:n tuontiohjeisiin kuuluvat tutkimukset ja 

siipikarjan terveystarkkailu eivät olleet antaneet merkkejä IB:n esiintymisestä.  

ETT:n toimesta laadittiin ja julkaistiin tautisuojausohjeita tartunnan leviämisen estämiseksi.  

ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmille järjestettiin IB-kokous toukokuun alussa. Viranomaisten 

kanssa neuvoteltiin ns. kompartmentalisaation (siipikarjatuotannon mahdollisimman tarkka 

eristäminen harrastetoiminnasta) mahdollisuudesta. Tämä Maailman eläintautijärjestö 

OIE:n lanseeraama malli eristetystä tuotannosta erityisine suojautumistoimineen, joiden 

pohjalta voitaisiin esim. kehittää vakuutuksia tartunnan varalta, ei kuitenkaan ollut 

sovellettavissa IB:n vastustukseen.   

Kesän jälkeen tilanne muuttui 

Syksyn mittaan yksittäisiä vasta-ainelöydöksiä oli sekä lihasiipikarja- että munantuotanto-

tiloilla, mutta merkkejä tartunnan laajemmasta leviämisestä ei kartoitusten tai oireiden 

perusteella löytynyt. Lihasiipikarjasektorin kattavien tutkimusten kautta pystyttiin 

osoittamaan joissakin yksiköissä IB D274 -tyypin virus, jonka arveltiin olevan 

rokoteviruksen kaltainen. Viruksen alkuperää ei pystytty selvittämään, mutta sen tiedettiin 

olevan osana Euroopassa yleisesti käytössä olevaa rokotetta. Kontaminaatiomahdollisuus 

ei ollut suljettavissa pois mahdollisena tartunnanlähteenä. 

Koska munantuotantosektorin IB-tilanteesta oli vähemmän tutkittua tietoa käytettävissä, 

ETT järjesti yhdessä Siipikarjaliiton kanssa alalle IB-kokouksen Jokioisissa marraskuun 

puolivälissä. Tällöin kannustettiin sektoria selvittämään IB-tilanteensa näytteenotoin sekä 

painotettiin kliinisten oireiden seurannan ja niihin reagoinnin välttämättömyyttä. ETT 

valmisteli munapakkaamoiden kautta munantuotantotiloille jaettavaksi muistilistan, jossa 

kuvattiin taudin oireet ja tarvittavat toimenpiteet epäilytilanteessa. 

Rokotuksista IB-tartuntaa vastaan keskusteltiin sekä alan sisällä että viranomaisten 

kanssa aktiivisesti vuoden mittaan. Elävää IB-virusta sisältävien rokotteiden 

käyttöönottoon suhtauduttiin varovaisesti, koska tietoa maassamme esiintyvistä 

virustyypeistä ei ollut tarpeeksi käytettävissä. Elävän (heikennetyn) rokoteviruksen 

leviämistä rokottamattomiin parviin pidettiin suurena riskinä.  

Keskustelu elinkeinon IB-vastustusstrategiasta ja elävän rokotteen käyttöönoton 

pelisäännöistä jatkuu.  

 

 

 

                                kuva: Marja Fossi
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Sikava  Sikaloiden Terveysluokitusrekisteri 

Sikava on tietojärjestelmä sikatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan 

yhteistyötahoille, kuten teurastamoille, neuvonnalle ja rajoitetusti viranomaisille. Rekisteriä 

käytetään Internet-selaimella osoitteessa www.sikava.fi. Rekisteriin tallennetaan 

terveydenhuollon toimenpiteet niiltä sikatiloilta, jotka ovat liittyneet Sikavaan solmimalla 

terveydenhuoltosopimuksen. Tila valtuuttaa haluamansa teurastamot seuraamaan tilansa 

terveydenhuollon toimia, terveysluokitusta, poikkeamatilanteita, hälytyksiä ja vastuullisen 

tuotannon raja-arvoja suoraan Sikavan kautta.   

Sikavan johtoryhmä 

Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon 
kuuluvat teurastamoiden, tuottajien, Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat. 
Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Taneli Tirkkonen A-Tuottajat Oy:stä sekä sihteerinä 
Sanna Nikunen.  

Sikavan johtoryhmä 2011:  

 Taneli Tirkkonen, A-tuottajat Oy 

 Elias Jukola, HK Agri Oy 

 Ari Pummila, Saarioinen Oy (varajäsen Paavo Ryymin) 

 Martti Hassila, Snellmanin Lihanjalostus Oy (varajäsen Tomas Gäddnäs) 

 Mika Myllymaa, Mika Myllymaa Oy 

 Kajsa Hakulin, MMM 

 Taina Laine, Evira 

 Vera Haapala, Evira (maaliskuun loppuun) 

 Tero Ojala, MTK (varajäsen Jukka Rantala) 
 
Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Sikavan toimihenkilöistä Pirjo 
Kortesniemi, Olli Ruoho, Sanna Nikunen ja Tove Hagner. Kokouksia pidettiin vuoden 
aikana yhteensä yhdeksän, joista yksi oli sähköpostikokous.  

Sikavan johtoryhmää työllisti sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi edellisvuonna sovittujen 

toimien täytäntöönpano; erityisesti lomakeuudistus ja vastuullisen tuotannon raja-arvojen 

laskemiseen ja määrittelyihin liittyvät asiat sekä rekisteriin liittyvät muutokset. Lisäksi 

vuoden aikana tehtiin kansallisen tason ja erityistason sääntöihin tarkennuksia ja 

päivityksiä. Sikavan johtoryhmä antoi keväällä varoituksen yhdelle eläinlääkärille rekisterin 

väärästä käytöstä.  

Sikavan henkilöstö 2011 

Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkärinä toimi Sanna Nikunen ja terveysluokitusvastaavana 

Tove Hagner. Sanna Nikunen oli opintovapaalla heinäkuun ajan. Sari Hintikka toimi 

käyntilomakkeiden tallennuksessa apuna ruuhka- ja loma-aikoina.   

 

http://www.naseva.fi/
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Kansallinen taso 

Vuoden 2011 lopussa Sikavaan kuului 1872 sikojen pitopaikkaa, joista kansallisella tasolla 

oli 90%. Sikavaan kuului Suomen sikatiloista yli 90 % ja suomalaisesta tuotannosta yli 

95%.  Osa pitopaikoista luokittui lakisääteiselle tasolle ja osa oli passivoituja, mikäli ne 

olivat väliaikaisesti tyhjinä.  

Erityistaso 

Sikavassa on avoin lista niistä siitoseläimiä myyvistä tiloista, jotka täyttävät erityistason 

vaatimukset. Listan avulla karjujen tai ensikoiden ostajat voivat itse varmistua myyjätilan 

luokituksesta. Vuoden lopussa erityistasolla oli 84 pitopaikkaa.  

Vuoden 2011 aikana Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkäri teki 11 auditointikäyntiä 

erityistason tiloille.  

Salmonellakartoitus 

Sikavan johtoryhmä teki syksyllä 2009 päätöksen, jonka mukaan kaikista kansallisen tason 

sikaloista tulee olla salmonellanäytetulos vuodelta 2009-2010. Kyseinen kartoitus jatkui 

vielä vuonna 2011, ja sen kautta löytyi yksi positiivinen salmonellatila (S. Typhimurium).  

Poikkeamatilanteet vuonna 2011 

Vuoden aikana todettiin yksi dysenteriatapaus, joka ei päässyt leviämään muille tiloille. 

Vuoden 2009 Salmonella Tennessee -tapauksen takia vuoden lopussa oli saneerauksessa 

vielä kaksi tilaa. Sikavan salmonellakartoituksessa todettiin yhdellä porsastuotantotilalla 

Salmonella Typhimurium -tartunta, joka saneerattiin vuoden aikana.  

Porsasyskä saneerattiin kahdelta Sikavaan kuuluvalta tilalta, ja Sikavan eläinlääkäri teki 

saneeraussuunnitelman myös yhdelle Sikavan ulkopuoliselle tilalle. Vuoden lopussa 

porsasyskää tiedettiin olevan kahdella tilalla, jotka molemmat olivat 

saneeraustoimenpiteiden alaisia.  

Vuoden aikana todettiin muutamia uusia kapitapauksia. Epäilytapauksissa varmistus 

tehtiin lähettämällä verinäytteitä Hollantiin laboratorioon.  

Rajapintojen uudistusta 

Viranomaisten ylläpitämää sikarekisteriä uudistettiin, ja se aiheutti merkittävää uudistus-

tarvetta myös Sikavan rajapintaan. Päivityksiä tehtiin myös Sikavan tuotannonseuranta- ja 

eläinlääkäriohjelmistoille tarkoitettuun rajapintaan. Tämän kautta tilan lääkekirjaukset 

pyritään kertakirjauksella saamaan Sikavaan. 
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Terveydenhuoltokäynti uudistetulla sisällöllä 

Vuonna 2010 suunniteltu, hyvinvoinnin arviointia eläimestä painottava terveydenhuolto-

käyntilomake otettiin käyttöön tammikuun alussa 2011. Eläinlääkärit voivat tallentaa 

lomakkeen suoraan rekisteriin tai lähettää lomakkeen tallennettavaksi Sikavan 

rekisterivastaavalle. Vuoden 2011 aikana paperilomakkeet muuttuivat maksullisiksi. Uuden 

lomakkeen käyttöönotto aiheutti Sikavan rekisterissä muutostöitä, joita jouduttiin tekemään  

pitkin vuotta. Lisäksi heti käyttöönoton jälkeen koettiin kova tallennusruuhka, koska 

eläinlääkärit halusivat täyttää ensimmäiset lomakkeet käsin paperille.  

Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 7709 terveydenhuoltokäyntiä uudistetulla sisällöllä. 

Käyntilomakkeen uudistuksen jälkeen Sikavassa otettiin työn alle terveydenhuolto-

suunnitelmalomakkeen uudistus. Uusi suunnitelmalomake saatiin käyttöön 26.9.2011, 

mutta se ei ole vielä tallennettavissa suoraan rekisteriin, vaan Sikavan johtoryhmä päätti 

suunnitelmalomakkeen tallennuksen tapahtuvan toistaiseksi liitetiedostona.  

Suunnitelmalomake tehtiin vanhaa lomaketta ohjaavammaksi, jolloin eläinlääkärin on 

helpompi täyttää se. Suunnitelmalomakkeessa perehdytään sikalan seuraaviin osa-

alueisiin: tilan toimenpiteet porsaille, eläinten hyvinvointi rakennetussa ympäristössä, 

lopetus- ja raatojenhävityskäytännöt, rokotteiden ja lääkkeiden käyttötarpeet ja 

käyttösuunnitelma sekä lääkkeiden säilytys, lääkekirjanpito, tilan tautisuojaus, 

tuotantoraportit ja lihantarkastusraportit. Näiden kohteiden perusteella eläinlääkäri tekee 

suosituksen toimenpiteistä, joilla tilan tuotosta pystytään parantamaan.  

Vastuullisen tuotannon numeeriset mittarit, raja-arvot ja toiminnan pelisäännöt  

Vastuullisen tuotannon karkeiksi mittareiksi valittiin teuraaksi menneiden sikojen koko- ja 

osaruhohylkäykset, tilan sikojen kokonaiskuolleisuus sekä se, onko lääkekirjaukset 

tehty Sikavaan vai ei. Mittareiden seurannan avulla pyritään kartoittamaan tilannetta ja 

saamaan ongelmasikalat korjaavien toimenpiteiden piiriin. Raja-arvot sovittiin koko- ja 

osaruhohylkäyksille: 1,1 % ja 12,0 %  sekä  lihasikojen että emakkojen kuolleisuudelle:  

4 % ja 25 %. Lääkkeiden käyttömäärän raja-arvot saadaan määritettyä vasta sitten, kun 

Sikavaan on kertynyt riittävästi tallennuksia valtakunnan keskiarvojen laskemiseksi. 

Vastuullisen tuotannon raja-arvot ovat samalla myös terveydenhuollon kansallisen tason 

uusia vaatimuksia ja niiden seuranta hoidetaan Sikavan avulla.  Sikavaan kertyvät 

teurastamoilta lihantarkastustiedot hylkäyksineen. Kuolleisuusluvut kirjataan eläin-

lääkäreiden toimesta terveydenhuoltokäynneillä Sikavan web-versioon ja lääkkeiden 

käyttömäärät tallentuvat tuottajan sähköisen lääkekirjanpidon kautta. Näistä tiedoista 

ajetaan puolivuosittain raportit, tarkastelujaksona yksi vuosi.  Mikäli mikä tahansa raja-arvo 

ylittyy, järjestelmä hälyttää. Yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti tilan 

sopimusteurastamo puuttuu asiaan ja velvoittaa tilan ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. 

Tietoja on kerääntynyt vuoden 2011 alusta. 
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Eläinlääkärien täydennyskoulutuksen järjestäminen 

Syksyllä 2010 alkaneen eläinlääkäreiden täydennyskoulutuskierroksen puitteissa 

järjestettiin myös vuoden 2011 aikana kaikkiaan viisi tilaisuutta.  Täydennyskoulutuksen 

teemana olivat sikojen hyvinvoinnin arviointi ja uudistunut terveydenhuoltokäynti. 

Kaikkiaan 390 eläinlääkäriä kävi täydennyskoulutuksen vuoden 2011 loppuun mennessä. 

Koulutukseen osallistumista edellytetään kaikilta niiltä eläinlääkäreiltä, joilla on 

terveydenhuoltosopimus.  Koulutuksella varmistutaan, että terveydenhuoltokäynnit 

tehdään yhdenmukaisesti kaikkialla.  
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Suomen Sikayrittäjien tiedonvälityshanke hoiti sikojen hyvinvoinnin edistämiseen 

liittyvän tuottajien koulutuksen  

ETT/Sikava maksoi Suomen Sikayrittäjien hallinnoiman Sikojen hyvinvointia käsittelevän 

tiedonvälityshankkeen omarahoitusosuuden sekä hankealueen ulkopuolelle järjestettyjen 

tilaisuuksien kustannukset. Lisäksi Sikavan työtekijät osallistuivat hankkeen koulutuksiin 

luennoimalla useissa tilaisuuksissa.  Sikavaa esiteltiin 1.-3.7.2011 Porin Farmari-

näyttelyssä Suomen Sikayrittäjien hankkeen osastolla Tove Hagnerin ja Olli Ruohon 

voimin. 

 

Yhteistyötä myös hyvinvointitutkimushankkeen kanssa 

Liittyen 2010 alkaneisiin sikojen hyvinvoinnin edistämistoimiin Sikava oli mukana Helsingin 

Yliopiston Welfare Quality® -hankkeessa. Hankkeen toimesta tehtiin tilakäyntejä vielä 

kevään 2011 aikana. Sikava osallistui hankkeeseen suorittamalla tutkimukseen 

osallistuvien tilojen satunnaisotannan rekisteristä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikavan johtoryhmän toimeksiantona arvottiin Helsingin yliopiston tutkimushankkeeseen osallistuneiden 

tilojen kesken miniloma kylpylässä. Sen voittivat Anne ja Petri Kaskinen Vehmaalta. He vastaanottivat 

palkinnon 7.12. Suomen Sikayrittäjien Sikojen hyvinvointi -hankkeen koulutustilaisuudessa Sikavan  

Sanna Nikuselta. Kuva ETT ry/Sanna Nikunen. 

  
 

 



31 

 

Auditoinnista esiselvitys 

Terveydenhuoltokäyntejä on tarkoitus auditoida, jotta käyntien luotettavuutta voidaan 
arvioida ja osoittaa.  Auditointitoimia on esitetty mm. viranomaisten ja kaupan edustajien 
taholta järjestelmän uskottavuuden vahvistamiseksi. Auditointiin liittyvä esiselvitys tilattiin 
Sikavan johtoryhmän toimesta Lihateollisuuden Tutkimuskeskukselta (LTK), ja se saatiin 
valmiiksi kesällä 2011.   

Tiedotus  

Sikavassa julkaistiin vuoden 2011 aikana 29 yleistä uutista/tiedotetta ajankohtaisista 

asioista sekä suomeksi että ruotsiksi. Eläinlääkäreiden uutisosiossa julkaistiin lisäksi 18 

tiedotetta.  

Lisäksi järjestettiin yhteinen tiedotustilaisuus lokakuussa Helsingissä Helsingin Yliopiston 

Welfare Quality®- ja Suomen Sikayrittajien tiedonvälityshankkeen kanssa. 

Lokakuulla 2011 toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi raportoi maa- ja metsätalousministeri 
Jari Koskiselle elinkeinon toimista sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Muuta  

Sikavan rekisterin teknistä ylläpitoa on hoitanut Maatalouden Laskentakeskus MLOY, 

jonka kanssa pidettiin rekisterin kehitykseen ja ylläpitoon liittyen säännöllisiä työpalavereja. 

Sikavaan kävi tutustumassa Ruotsista eläinlääkäri Malin Cerne sekä Norjasta eläinlääkärit 

Anne Jörgensen ja Bente Fredriksen. 

Joulun alla eläinaktivistit julkaisivat videokuvia 12 sikatilalta, jotka kaikki kuuluivat 

Sikavaan. Tuottajien luvalla Sikavan dokumentaatiota käytettiin apuna mm. 

poliisitutkinnassa. 

Vuoden lopulla Sikavan rekisteriin tehtiin tietomurto, joka aiheutti kaikkien käyttäjien 

salasanojen vaihdon. Varsinaisia rekisterin tietoja ei hakkeroinnissa oltu saatu. Tämän 

johdosta Sikavan turvallisuutta parannettiin mm. estämällä rekisterin käyttö ulkomaisista 

ip-osoitteista.  
                                        

 
Sikavan rekisterivastaava Tove Hagner 

Kuva: ETT ry, Sanna Nikunen 
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Naseva  Nautatilojen terveydenhuollon  

                 seurantajärjestelmä 

 

Naseva on tietojärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan 

yhteistyötahoille, kuten meijereille, teurastamoille, neuvonnalle ja rajoitetusti viranomaisille. 

Rekisteriä käytetään Internet-selaimella osoitteessa www.naseva.fi. Nasevaan 

tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja naudanlihantuotantotiloilta, 

jotka ovat liittyneet Nasevaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen. Tila valtuuttaa 

haluamansa teurastamot ja meijerin seuraamaan tilansa terveydenhuollon toimia suoraan 

Nasevan kautta.   

Nasevan johtoryhmä 

Nasevan toimintaa hallinnoi ETT ry:n hallituksen alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon 

kuuluvat meijereiden, teurastamoiden, tuottajien, Eviran sekä maa- ja 

metsätalousministeriön edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi 14.3.2011 saakka 

Eeva Brofeldt Valio Oy:stä ja sen jälkeen Juha Nousiainen Valio Oy:stä. Johtoryhmän 

sihteereinä toimivat Paula Halkosaari ensimmäisessä kokouksessa ja myöhemmin Erja 

Tuunainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasevan johtoryhmän kokous 14.3.2011: Kirsti Laukkanen, Eeva Brofeldt,  

Tuomas Herva (edessä), Erja Tuunainen, Paula Halkosaari, Paula Syrjälä,  

Juha Nousiainen, Ari Pummila, Olli Ruoho. Kuva: ETT ry/Hannele Nauholz 

http://www.naseva.fi/
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Nasevan johtoryhmä 2011: 

 Juha Nousiainen, Valio Oy 

 Eeva Brofeldt, Valio Oy  

 Ann-Charlott Kjerp, Valioryhmä 

 Kirsti Laukkanen, Arla Ingman yhteistyömeijerit 

 Vesa Hihnala, Snellmanin Lihanjalostus Oy (varalla Ari Pummila, Saarioinen Oy) 

 Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy 

 Elias Jukola, HK Agri Oy 

 Pasi Ingalsuo, MTK 

 Kajsa Hakulin, MMMELO 

 Paula Syrjälä, Evira.  
 
Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Nasevan toimihenkilöistä Pirjo 
Kortesniemi, Olli Ruoho, Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari. Kokoukset (6 kpl) pidettiin 
yhtä lukuun ottamatta puhelinkokouksina.  

Nasevan henkilöstö 2011 

Nasevan terveydenhuoltoeläinlääkärinä toimi 14.2.2011 alkaen Erja Tuunainen ja 
rekisterivastaavana Paula Halkosaari. 

Terveydenhuoltokäynnin uudistaminen ja Nasevan kehitystyö  

Vuonna 2010 aloitettu mittava Naseva-terveydenhuoltokäynnin uudistustyö jatkui vuoden 

aikana.  

Naseva-tilakäynnin uudistusta varten perustettu nautasektorin terveydenhuolto- ja 

praktikkoeläinlääkäreistä sekä muista asiantuntijoista koostunut pientyöryhmä toimi 

asiantuntijana Naseva-terveydenhuoltokäynti- ja -suunnitelmalomakkeen asiasisällön 

tuottamisessa ja muotoilussa. Lisäksi asiaa valmisteltiin sähköpostikommenttien avulla. 

Työryhmässä olivat mukana Atria/A-Tuottajat Oy:stä Tuomas Herva, ETT:stä Olli Ruoho, 

Paula Halkosaari ja Erja Tuunainen, Evirasta Vera Haapala ja Vesa Rainio, Helsingin 

yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta Laura Hänninen ja Riikka Lasonen, HK 

Agri Oy:stä Heidi Härtel, ProAgrialta Sanna Nokka, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitosta 

Tarja Havukainen sekä Valiolta Laura Kulkas. Kyseinen ryhmä piti kevään ja kesän aikana 

kolme puhelinkokousta. Puheenjohtajana toimi Olli Ruoho sekä sihteerinä Paula 

Halkosaari ja Erja Tuunainen. Eri osanottajatahojen edustus ryhmässä vaihteli 

kokouskohtaisesti.  

Vuoden aikana laadittiin uusi tilakäyntilomake ja siihen liittyvä eläinlääkärin ohjeistus. 

Varsinaisen lomakkeen laati rekisterivastaava työryhmän kommenttien mukaan. 

Eläinlääkäri arvioi tilakäynnillä tilan tuotanto- ja toimintatapojen lisäksi eläinten 

ravitsemusta ja terveydentilaa eläinryhmittäin. Lisäksi arvioidaan eläinten hyvinvointia ja 

olosuhteita eläinten käyttäytymistä ja liikkumista tarkkailemalla. Tarttuvien tautien 

ennaltaehkäisy ja esiintyminen käydään entistä tarkemmin läpi. Tiedoista on tarkoitus 

työstää raportteja mm. kuolleisuudesta ja tarttuvista taudeista ja ottaa käyttöön 

vastuullisen tuotannon indikaattorit sikapuolen mallin mukaisesti. Näitä indikaattoreita 
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pohdittiin kahdessa työryhmäkokouksessa (Leena Suojala MTK, Tuomas Herva Atria/A-

Tuottajat Oy, Heidi Härtel HK Agri Oy, Laura Kulkas Valio ja Pirjo Kortesniemi, Olli Ruoho, 

Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari ETT ry), ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmässä ja 

Nasevan johtoryhmässä. Indikaattorien käyttöönotto vaatii terveydenhuoltokäynneistä 

kertyvän datan työstämistä ja lajittelua, ja se siirtyi vuodelle 2012.  

Kaavakkeen testausvaihe ajoittui touko- syyskuulle ja kenttätestauksessa oli mukana 

kymmenkunta nautatilojen terveydenhuoltotyötä tekevää eläinlääkäriä eri puolilta Suomea. 

Tietokannan ohjelmointityö toteutettiin Maatalouden Laskentakeskuksen projektina kesän 

ja syksyn aikana. Tietokannan kehitystyötä koordinoi projektiryhmä, johon kuuluivat pj. 

Juha Nousiainen Valiolta, Christian Jurvanen, Linda Källström ja Taina Ahonen MLOYstä, 

Pirjo Kortesniemi, Olli Ruoho, Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari ETT ry:stä. Ryhmä 

kokoontui eri kokoonpanoilla kolme kertaa. Projektin seurannassa hyödynnettiin keväällä 

käyttöönotettua Sharepoint-sivustoa, jonka avulla töiden seuranta ja kommunikointi 

Laskentakeskuksen kanssa helpottuivat huomattavasti. Ohjelmointityö valmistui 

maaliskuussa 2012 ja lomake otettiin käyttöön 1.4.2012 alkaen. 

Naseva-rekisterin tuotannollisen terveydenhuollon osioita viimeisteltiin alkuvuodesta 

aiemmin tehtyjen määritelmien mukaisesti. Tilan eläinvirrat-raporttia hiottiin vastaamaan 

tilan eläinliikennettä sekä kuvaamaan kuolleisuuslukuja tilalla. Eläinvirtojen raportointiosio 

siirtyi vuodelle 2012. Myös aiemmin suunnitellun Utarepatogeenitiedoston suunnittelu ja 

kehitystyö jatkuivat. 

Vuoden aikana valmistui ”Uutiset eläinlääkäreille” -sivu. Sivustoa hyödynnettiin 

eläinlääkäreille tiedottamisessa. Hoito- ja lääkitystietojen tallennussivuille tehtiin vuoden 

aikana pieniä parannuksia käyttäjäpalautteen perusteella.  

Rajapinta eläinlääkäriohjelmistoihin 

Avoin rajapinta, joka mahdollistaa nyt lääkitys- ja hoitotietojen siirron sähköisesti 

Nasevaan eläinlääkäri- ja tuotannonseurantaohjelmista, tuotti hoito- ja lääkitystietoja 

rekisteriin Nasevan kanssa yhteensopivien eläinlääkäriohjelmien (tähän mennessä Provet 

ja Kuusivet) kautta. ProAgrian ohjelmista Ammu-Nasevalink mahdollistaa tietojen 

kopioinnin Nasevaan ja päinvastoin. Vapaata tiedonsiirtoa eläinlääkäriohjelmista rajoittaa 

kuitenkin Nasevan vaatima valtuutus.  

Mittava eläinlääkäreiden täydennyskoulutus  

Terveydenhuoltokäyntiuudistus toi mukanaan tarvetta kouluttaa eläinlääkärit käyttämään 

uutta tilakäyntilomaketta yhdenmukaisesti ja luotettavasti. Syksyn aikana koulutettiin 

yhteistyössä Eviran, Helsingin Yliopiston ja Aluehallintovirastojen kanssa 350 

eläinlääkäriä, 33 eläinlääketieteen opiskelijaa ja 84 neuvojaa.  Koulutuspäiviä pidettiin 20 

eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Koulutuskierros jatkui vielä vuoden 2012 puolelle. 

Tilakäyntiuudistuksesta luennoivat pääasiassa Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari 

ETT:stä. Kahteen tilaisuuteen osallistuivat luennoitsijoina myös Olli Ruoho ja Pirjo 

Kortesniemi ETT:stä.  Koulutukset pidettiin Maa- ja Metsätalousministeriön rahoituksella 

pääasiassa Aluehallintovirastojen tiloissa. Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ja 
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Helena Hepola Evirasta luennoivat nautoja koskevasta eläinsuojelulainsäädännöstä sekä 

Laura Hänninen Helsingin yliopistosta ja Kaisa Hartikainen Savonia AMK:lta eläinten 

hyvinvoinnista ja Welfare Qualitysta®. Vastuullisen tuotannon raja-arvoista luennoivat 

ETT:n henkilöstön lisäksi Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy ja Heidi Härtel, HK Agri Oy.  

Tiedotus 

Katse Vasikkaan -teemavuoden avausseminaarissa Olli Ruoho luennoi teemavuoden 

sisällöstä, Tiina Autio Eviran diagnostiikasta ja Tuomas Herva vasikkakuolleisuudesta. 

Lisäksi Iris Kaimio esitteli Emovetin koostaman diasarjan vasikkaluentojen pohjaksi. 

Erja Tuunainen kävi luennoimassa Saarijärvellä tuottajille (n. 50 tuottajaa ja sidosryhmien 

edustajaa) ja Anjalan maatalousoppilaitoksella kotieläinopettajille (n. 100 henkilöä) Katse 

Vasikkaan -teemavuoden asioista. Olli Ruoho osallistui luennoitsijana neljään Katse 

Vasikkaan -koulutustilaisuuteen.   

Vuotuisille eläinlääkäripäiville osallistuttiin ETT:n osastolla.   

Vuoden aikana julkaistiin neljä Katse vasikkaan -teematiedotetta, joista kaksi myös 

ruotsiksi. Lisäksi ETT:n kotisivujen aineistoa päivitettiin Katse vasikkaan -sivujen ja 

Nautaterveydenhuollon ohjeiden osalta.  

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.  

Kansallisen tason terveydenhuoltokäynnin sekä hoito- ja lääkitysilmoituksen 

tallennusohjeet sekä tarvittavia lomakkeita sijoitettiin nettisivuille. Lisäksi sinne tallennettiin 

ETU- Nautatautiryhmän laatimat ohjeet vasikoiden hengitystieinfektioiden sekä 

ripuliongelmien hoitoon ja ehkäisyyn, ohjeet tarttuvien sorkkasairauksien ennaltaehkäisyyn 

ja hoitoon sekä ohjeet vasikkakuolleisuuden selvittämiseksi. Myös Suomen 

meijeriyhdistyksen valtakunnallisen utareterveyskampanjan runsas koulutusmateriaali 

siirrettiin ETT:n kotisivujen Nautaterveydenhuolto-osioon. 

Läänineläinlääkäreille toimitettiin puolivuotistilastot Naseva-sopimustilojen ja niillä tehtyjen 

terveydenhuoltokäyntien määrästä. Tilastoja käytettiin apuna mm. kuntien eläinterveyden-

huollon henkilöstötarpeiden arvioimiseksi.  

Lehtikirjoituksia julkaisivat mm. Lihatalous, ProAgrian tiedotuslehdet sekä teurastamojen ja 

meijereiden tuottajalehdet, joille toimitettiin materiaalia.   

Nasevan käyttö 

Ketjuinformaatiovaatimus ja etenkin eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusehtoihin kuuluvat 

terveydenhuoltosopimukset ja -käynnit lisäsivät Nasevaan liittyneiden tilojen määrää ja 

puhelinneuvonnan tarvetta.  Sopimukset ja eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit tehtiin 

pääosin tammi-huhtikuun aikana. Rekisterissä oli vuoden lopussa mukana n. 7 100 

nautatilaa, joille tehtiin n. 5 000 terveydenhuoltokäyntiä.    
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Asiantuntijatoiminta 

Työ- ja ohjausryhmät 

ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2011 asiantuntijoina useaan työ- ja ohjaus-

ryhmään. Varsin suuri osa ko. työryhmistä oli eri viranomaistahojen, kuten Eviran, 

MMMELO:n tai MAVI:n ylläpitämiä. Kukin työryhmä kokoontui 1-6 kertaa: 

 DAHREVA -ohjausryhmä (HY) 

 EHEC -riskinarviointiprojektin ohjausryhmä (Evira) 

 Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa -hankkeen ohjausryhmä 
(MTT) 

 Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmä (HY) 

 Eläinten hyvinvointitoimenpideohjelman työryhmä (Evira) 

 Eläintuotannon epätyypilliset, uudet zoonoosiuhkat -hankkeen ohjausryhmä (Evira) 

 Eviran sikaruttoasiantuntijatyöryhmä 

 FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira) 

 Hiehohotelli -hankkeen projektiryhmä (Savonia AMK) 

 INWEPP, hännänpurenta- ja pesänrakennushankkeiden ohjausryhmä (HY) 

 Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa -hankkeen ohjausryhmä (MTT) 

 Kilpailukykyä maidontuotantoon -yhteistyöryhmä (SeAMK) 

 Maitotilojen rakennemuutos hallintaan -hankkeen ohjausryhmä (MTT) 

 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea (MMM) 

 Eläinten hyvinvointituen valmistelu- ja toimeenpanotyöryhmä (MMM, Mavi) 

 MMM Eläinlääkintöalajaosto 

 MMM Eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmä 

 Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja 
ihmisten välisiin tartuntoihin -hankkeen ohjausryhmä (Evira) 

 Patogeenisten yersinioiden esiintyminen sikatiloilla ja siihen liittyvät torjuntakeinot  
- ohjausryhmä (HY)  

 Patogeenisten yersinioiden torjunta sikatiloilla rehulisän avulla -hankkeen ohjausryhmä (HY) 

 Suomi – vastuullisen lihantuotannon mallimaa – teoriasta kaupallistamiseen  
-hankkeen ohjausryhmä (MTT) 

 Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (MMM) 

 Varastomerkkityöryhmä, Rehuvarastojen merkintäjärjestelmä (ETL, Rehuteollisuusyhdistys) 

 Vastuullisuuden jäljitettävyyden kehittäminen – esimerkkinä lihaketju -hankkeen  ohjaus-, 
kehittämis- ja tiedonhallintatyöryhmä (LTK) 
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Luennointi 

ETT:n toimihenkilöt ovat vuoden 2011 aikana luennoineet 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 eläinlääkäreille järjestetyn Naseva- ja 

Sikava- koulutuksen, tuottajille suunnatun ”Katse Vasikkaan”- kampanjan sekä Suomen 

Sikayrittäjät ry:n, teurastamoiden, meijereiden tai ProAgrian järjestämien 

tuottajakoulutusten yhteydessä. Lisäksi on käyty luennoimassa Helsingin Yliopiston 

eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.  

Kansainvälinen yhteistyö 

ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuoden 2011 aikana useisiin kansainvälisiin kongresseihin 

ja yhteistyökokouksiin: 

 Svenska Djurhälsovården -kevätpäivät, Skövde, Ruotsi 

 Nordic Seminar on Animal health economics and Milk quality on future dairy farms, 
Turku 

 European Congress of Bovine Health Management, Liege, Belgia 

 Nordic Poultry Conference 2011, Kööpenhamina, Tanska 

 International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, Barcelona 

 Triple-S Veterinary meeting, Pariisi (esitelmä Sikavasta) 

 Tutustumismatka tanskalaisten sika- ja nautaeläinlääkäreiden työhön 

 3 rd Merial Forum: Update on pig production and PCVD, Malta 

 PCV2 Associated Disorders – Knowledge and Experiences in a Scandinavian 

context - Tanska 

 Pohjoismainen yhteistyökokous ETT:tä vastaavien organisaatioiden kesken (Ruotsi, 
Norja, Suomi), Vaxholm, Ruotsi 

 

Tiedotus 

Eläintautien torjuntayhdistys julkaisi vuonna 2011 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta 

sekä yhden ruotsinkielisen ”NyhETTerin”. Tiedotteiden kokoamisesta ja julkaisusta vastasi 

Hannele Nauholz. 

ETT:n uudet kotisivut www.ett.fi avattiin 18.1.2011. Teknisestä toteutuksesta vastasi 

Finnish Net Solutions FNS Oy. Sivut julkaistiin aluksi vain suomenkielisinä. Ruotsinkielisen 

osion käännätys jatkuu. 

http://www.ett.fi/
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Naseva ja Sikava tiedottivat toiminnastaan omien kotisivujensa www.naseva.fi ja 

www.sikava.fi kautta.  

ETU:n kotisivujen ylläpito lopetettiin toimintavuoden aikana. Tuotantoeläinten 

terveydenhuoltoa koskevat asiat siirrettiin ETT:n, Nasevan ja Sikavan sivuille.  

Tiedotus lehtiartikkeleiden sekä koulutus- ja luentotilaisuuksien muodossa kuului 

yhdistyksen toimintaan säännöllisesti.  

ETT, Naseva ja Sikava osallistuivat omalla osastolla vuoden 2011 Eläinlääkäripäiville 

30.11.-2.12.2011. Päivien aikana järjestettiin eläinlääkäreille kysely koskien ETT:n 

tiedotuksen onnistumista. Vastausten mukaan tiedotukseen oltiin erittäin tyytyväisiä, eikä 

suuria muutoksia toivottu. ETT:n, Nasevan ja Sikavan kotisivut sekä koulutustilaisuudet 

olivat ne kanavat, joiden kautta tietoa oli tähän asti parhaiten saatu. Myös ETT:n neljästi 

vuodessa ilmestyvä jäsentiedote oli monien vastaajien mielestä hyvä tietolähde. Uutena 

tiedotuskanavana toivottiin useimmissa vastauksissa suoraa sähköpostitiedotusta.  

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotun kirjakaupan lahjakortin voitti eläinlääkäri Minna 

Kauppi-Kuusinen Hämeenlinnasta. 

 

 

 

                   

ETT ry:n osasto Eläinlääkäripäivillä 2011. Kuva ETT ry 
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Muuta toimintaa 

ETT:n palaveri- ja tyky-päivät Keuruulla 29.-30.9.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannele Nauholz, Tove Hagner, Sanna Nikunen, Olli Ruoho, Pirjo Kortesniemi,  

Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari. Kuva ETT ry/Sanna Nikunen 

 

Olli Ruoho, Sari Hintikka ja Paula Halkosaari. Kuva ETT ry/Sanna Nikunen 
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