Vuosikertomus 2013

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
Työsarkaa ja tapahtumia riittää
Kehitys elintarviketuotannossa menee sellaiseen suuntaan,
että alkutuotannon toimet, joiden parissa teemme työtä,
nousevat entistä enemmän valokeilaan. Ajankohtaisia ovat
niin tuoteturvallisuus, lääkkeiden käyttö, eläinten hyvinvointi,
tuotteiden jäljitettävyys, toiminnan läpinäkyvyys, dokumentointi jne.
ETT:n vuosikertomus ei ole ihan perinteinen vuosikertomus, vaan olemme päätyneet laatimaan
toiminnastamme vuodelta 2013 laajemman läpileikkauksen, joka kattaa laajasti ajankohtaisiakin
toimia.
ETT:n toimihenkilöiden nimikkeet uudistettiin, eli ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkärit ovat olleet
1.9.2013 alkaen asiantuntijaeläinlääkäreitä. Samalla rahastonhoitajan nimike vaihtui
hallintovastaavaksi, koska toimenkuvaan on tullut henkilöstöhallintoon ja työsuojeluun liittyviä
tehtäviä.
Muuten yhdistyksen 19. toimintavuonna jatkettiin tuttua linjaa tarttuvien tautien vastusta-misen ja
terveydenhuollon toimien kehittämisen parissa. Työpanosta tarvittiin myös uusille toimille, joita olivat
nautasektorilla Mycoplasma bovis -vastustusohjelman laatiminen ja Sikavan laatujärjestelmätyön
eteenpäin vieminen.
Rehusektorilla järjestettiin rahtisekoittajille koulutusta, kun perinteisestä rehuseminaarista oli
välivuosi. Tarttuvien tautien, kuten nautojen salmonella ja EHEC sekä sioilla dysenteria, vaatimat
tilakäynnit, saneeraussuunnitelmat ja näytteenotot sekä konsultaatio veivät myös työpanosta.
Tuonneista voisi mainita muutokset lihasiipikarjaketjussa, jotka vaativat perehtymistä
riskienhallintaan.
Loppuvuodesta aloitettiin Sikavan ja Nasevan tietojärjestelmien uudistamisprojekti, joka on myös
taloudellisesti merkittävin investointi ETT:n toiminnan aikana.

Mycoplasma bovis ja eläinliikenne
M. bovis- tartuntojen ilmaannuttua 2012 loppuvuodesta Suomeen sen vastustamiseksi
ryhdyttiin vapaaehtoisiin toimiin. Tilanteen hallinnoimiseksi käynnistettiin ETUnautatautiasiantuntijaryhmän avustuksella vastustusohjelma. Se lanseerattiin kesän
Farmari-näyttelyssä Seinäjoella. Näyttelyyn osallistumisen ehtona oli Nasevaan kuulumisen
ohella M. bovis -vastustusohjelmaan liittyminen, tarvittavat näytteenotot, oireseuranta ja
eläinkaupasta pidättäytyminen. Vastustusohjelmaan liittyi 40 tilaa. Rotujärjestöt olivat
aktiivisesti mukana vastusohjelman pilotoinnissa, ja niitä palkittiinkin Farmarissa ETT:n
viirein.
Uutta tietoa ja kokemusta saatiin M. bovis -seminaarissa, joka järjestettiin loppuvuodesta
yhteistyössä Valion kanssa. Tilaisuudessa kuultiin sekä tanskalaisten että englantilaisten
kokemuksia taudin aiheuttamista ongelmista sekä toimista taudin vastustamiseksi.
Tanskassa oli myös käynnistetty vastustusohjelman rakentaminen ja pilotointi. Tässäkin
seminaarissa tuli selkeästi esiin ko. bakteerin haasteellisuus; yksittäisen eläimen yksittäinen
tutkimus ei riitä, vaan tarvitaan karjatasoista tutkimusta tilanteen arvioimiseksi. Erityisesti
karjan osoittaminen tartunnasta vapaaksi edellyttää oireseurantaa, monimuotoista
näytteenottoa ja riittävän pitkää seuranta-aikaa sekä uusien eläinten ostosta
pidättäytymistä.
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Sikavalla juhlavuoden kunniaksi laatujärjestelmä uudeksi työkaluksi
Sikavan 10-vuotista taivalta juhlittiin seminaarin merkeissä Tampereella. Sikaterveyden-huollon
systemaattinen kehittäminen, koko alan tiukka sitoutuminen ja selkeät tavoitteet ovat tuottaneet
tuloksia, joista voimme kansallisestikin ylpeillä. Juhlassa muistettiin ETT:n viirein Sikavan ja
sikaterveydenhuollon kehittämisessä aktiivisesti mukana olleita tahoja ja henkilöitä. Tarkemmin
juhlista kuvien kera sivulla 24-26.
Hyvä terveystilanne ei kuitenkaan vielä takaa hyvää taloudellista tulosta, kun ala painii kovissa
kustannuspaineissa. Taloudellisesti tiukat ajat ovat näkyneet myös Sikavaan kuuluvien tilojen
vähenemisenä. Toimintavuoden aikana on kuitenkin katsottu tulevaisuuteen ja ryhdytty
parantamaan Sikavan toimintaa kokonaisvaltaisesti. Teurastamoiden, ja maa- ja
metsätalousministeriön laatuketjurahoituksen turvin sekä Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen
kanssa yhteistyössä jatkettiin Sikavan laatujärjestelmän rakentamista Suvali 3 -hankkeen avulla.
Laatujärjestelmän kehitys ja ylläpito toi Sikavalle uusia yhteistyökumppaneita; sisäiset ja ulkoiset
auditoinnit sekä laatujärjestelmään liittyvät toimet vaativat uusia resursseja. Auditointipalveluita on
ostettu Bureau Veritakselta ja Envirovetiltä. Lisäksi laatujärjestelmän hallinnointiin ja ylläpitoon on
tarvittu Lihateollisuuden tutkimuskeskukselta Kati Kastisen työpanosta. Työn tavoite saavutettiin,
kun Evira myönsi Sikavan laatujärjestelmälle kansallisen laatujärjestelmän statuksen.

Laatuvastuu sianlihan menekin edistämiseksi
Laatujärjestelmän rakentamisen yhtenä tavoitteena oli myös hyödyntää sitä sianlihantuotantoketjussa eteenpäin. Näin tehtiinkin Lihateollisuusyhdistyksen toimesta, kun se haki EU:lta
sianlihan menekinedistämishankerahoitusta. Hanke pohjautuu käytännössä sika-terveydenhuollon
kansalliseen tasoon. Edellytyksenä rahoituksen saamiselle oli, että toiminta ylittää lain vaatimukset
merkittävästi ja toimintaa hallinnoidaan kansallisen statuksen hyväksynnän saaneen
laatujärjestelmän avulla. Rahoitus myönnettiin ja ns. Laatuvastuu-ohjelma käynnistyikin
loppuvuodesta. Laatuvastuu kertoo sianlihan tuotanto-tapojen lisäksi kansallisesta terveydenhuoltoohjelmasta. Aika näyttää mitä Laatuvastuu-ohjelma tuo tullessaan sikaketjulle.

4

2. Yhdistyksen hallinto ja organisaatio
Vuosikokous
Yhdistyksen asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistyksen
hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 20.2.2013.

Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Vuosikokous 2013 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ari Mäkelän Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin
lisäksi seuraavat seitsemän jäsentä ja varajäsentä:
Ann-Charlott Kjerp, Valio Oy (vpj.)

(Jouko Lifländer, Arla Ingman Oy)

Juha Nousiainen, Valio Oy

(Kirsti Laukkanen, Hämeenlinnan Osuusmeijeri)

Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy

(Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy)

Elias Jukola, HK Agri Oy

(Veli-Matti Jäppilä, HK Agri Oy)

Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy (Soili Haltia, Snellmanin Lihanjalostus Oy)
Pekka Wiro, Saarioinen Oy

(Ari Pummila, Saarioinen Oy)

Lea Lastikka, Munakunta, Kieku Oy,

(Toivo Torkki, Munakunta)

Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Seinäjoki.
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Toimihenkilöt
Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Pirjo Kortesniemi, jonka
alaisuudessa työskenteli 7 toimihenkilöä. Yhdistyksellä on toimipisteet Seinäjoella ja Lievestuoreella.

Toiminnanjohtaja,
eläinlääkäri

Pirjo
Kortesniemi

Asiantuntijaeläinlääkäri

Asiantuntijaeläinlääkäri,
erikoiseläinlääkäri

Hannele
Nauholz

Olli Ruoho

Sikava

Sikava

Naseva

Naseva

Asiantuntijaeläinlääkäri,
erikoiseläinlääkäri

Rekisterivastaava

Asiantuntijaeläinlääkäri

Rekisterivastaava,
agrologi

Hallintovastaava,
ekonomi

Sari Hintikka

Erja
Tuunainen

Paula
Halkosaari

Marketta
Rantala

Sanna
Nikunen
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3. Jäsenistö
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuoden 2013 loppuun mennessä
yhdistyksellä oli 26 varsinaista jäsentä.
ETT:n varsinaiset jäsenet:

Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Hämeenlinna
Kaustisen Osuusmeijeri, Kaustinen

Arla Ingman Oy Ab, Sipoo
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
Hirvijärven Osuusmeijeri, Jalasjärvi
HK Agri Oy, Turku
Hämeenlinnan Osuusmeijeri, Hämeenlinna
Kaustisen Osuusmeijeri, Kaustinen
Kieku Oy, Loimaa
Kurjessuon Munapakkaamo / Sauli Kurjessuo,
Paimio
Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo
Laaksojen Maitokunta, Ylivieska
Limingan Osuusmeijeri, Liminka
Munakunta, Kaarina
Munapiste Stam, Tohmajärvi
Närpiön Munapakkaamo Oy, Närpiö
Osuuskunta Maitokolmio, Toholampi
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Osuuskunta Satamaito, Pori
Paavolan Osuusmeijeri, Siikajoki
Porlammin Osuusmeijeri, Lapinjärvi
Pöntiön Lihatuote Oy, Kalajoki
Ruhan Meijeri Ky, Orimattila
Saarioinen Oy, Tampere
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari
Valio Oy, Helsinki
Ålands Centralandelslag ÅCA, Jomala

Kuusamon Osuusmeijeri, Kuusamo
Laaksojen Maitokunta, Ylivieska
Osuuskunta Maitokolmio, Toholampi
Osuuskunta Maitomaa, Suonenjoki
Osuuskunta Satamaito, Pori
Paavolan Osuusmeijeri, Siikajoki
Porlammin Osuusmeijeri, Lapinjärvi
Ruhan Meijeri Ky, Orimattila
Valio Oy, Helsinki
Sikavan jäsenet:
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
HK Agri Oy, Turku
Mika Myllymaa Oy, Sastamala
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Paimion Teurastamo Oy, Paimio
Pöntiön Lihatuote Oy, Kalajoki
Saarioinen Oy, Tampere
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari

Nasevan jäsenet:
A-Tuottajat Oy, Seinäjoki
HK Agri Oy, Turku
Osuuskunta Pohjanmaan Liha, Vaasa
Paimion Teurastamo Oy, Paimio
Saarioinen Oy, Tampere
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Pietarsaari
Arla Ingman Oy Ab, Sipoo
Hirvijärven Osuusmeijeri, Jalasjärvi
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Kannattajajäsenet
Yhdistyksellä oli 157 kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. rehu- ja vakuutusalan yrityksiä,
maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä eläinlääkäreitä ja muita sidosryhmiä.

4. Yhdistyksen talous
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä kannattajajäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Yhdistys sai tuloja myös luento-, konsultointi- ja
kirjoituspalkkioina.
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2013 oli 24 €/jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2012 tilitettyä alkavaa 165 000 €). ETT:n jäsenten yhdistykselle maksamat jäsenmaksut
olivat yhteensä 263 112 € (247 152 € v. 2012). ETT:n tulos oli ylijäämäinen 5 485,34 € (+ 22 658,04
€).
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 320 139 €
(316 977 €). Sikavan tulos oli ylijäämäinen 5 453,64 € (+ 36 691,85 €).
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
345 600 € (323 999 €). Nasevan tuloksen ylijäämä oli 62 847,87 € (+ 8 796,55 €).
Koko yhdistyksen tulos oli 73 786,85 € ylijäämäinen (+ 68 146,44 €).
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Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2013

1.1. - 31.12.2012

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut
Muu varsinainen toiminta

29 882,88
170,00
64 414,42
1 106,08

39 759,82
1 150,00
104 522,21
0,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

95 573,38

145 432,03

-470 164,72

-455 527,44

-78 000,53
-15 939,84
-564 105,09

-86 823,80
-17 994,35
-560 345,59

-3 094,16

-2 379,90

Varsinaisen toiminnan muut kulut

-414 431,99

-436 791,16

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-981 631,24

-999 516,65

Kulujäämä

-886 057,86

-854 084,62

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

959 831,78

922 209,60

Tuotto-/Kulujäämä

73 773,92

68 124,98

12,93
0,00
12,93

34,20
-12,74
21,46

Tuottojäämä

73 786,85

68 146,44

Tilikauden ylijäämä

73 786,85

68 146,44

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
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Tase
31.12.2013

31.12.2012

147,95

221,94

9 060,55

6 917,79

148,00

148,00

37 543,69
1 529,32
2 449,95
41 522,96

86 516,26
1 516,39
803,69
88 836,34

Rahat ja pankkisaamiset

452 726,67

373 192,03

Vastaavaa yhteensä

503 606,13

469 316,10

68 787,32
203 078,60
73 786,85
345 652,77

68 787,32
134 932,16
68 146,44
271 865,92

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

14 470,92
59 756,79
83 725,65
157 953,36

5 150,62
102 805,91
89 493,65
197 450,18

Vastattavaa yhteensä

503 606,13

469 316,10

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA

10

4. Toimintakatsaukset 2013
Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus 2013
Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus on yksi ETT ry:n alkuperäisiä tehtäviä, joka on kirjattu myös
yhdistyksen toiminta-ajatukseen. Vaikka yksittäisten tuontierien tai tuontieläinten määrä saattaa olla
alhainen, liittyy tuonnin ohjaukseen myös melkoinen määrä taustatyötä, selvityksiä, neuvotteluja ja
neuvontaa.

Nautoja tuotiin vain Ruotsista
ETT ry:n lisäohjeita noudattaen Suomeen tuotiin viime vuonna 45 nautaa. Näistä 18 oli lypsyrotuisia
(3 Ayrshire ja 15 Holstein) ja loput 27 liharotuisia (1 Charolais ja 26 Galloway). Tuontieriä tuli vain
neljä, joista tuodut naudat karanteenin jälkeen jakautuivat 11 eri tilalle.
Koska naudat tulivat kaikki Ruotsista, tautiriskit olivat suhteellisen vähäiset. Mycoplasma bovis on
tällä hetkellä tuonnin yhteydessä hankalimmin hallittavissa, koska yksittäisten eläinten tutkiminen ei
juurikaan anna kuvaa lähtötilan tilanteesta. Ruotsissa ei ole ryhdytty toimiin mykoplasmatilanteen
selvittämiseksi, joten taustatietoa lähtökarjojen tai maan kokonaistilanteesta ei ole saatavilla.
Naudan alkioita tuotiin Suomeen yhteensä 625 kpl kolmen eri tuojan toimesta. Eniten tuotiin
Holsteinalkioita (378 kpl Kanadasta, Hollannista, Tanskasta, USA:sta, Saksasta ja Luxemburgista).
Ayrshirealkioita tuli 173 kpl ja Jerseytä 35 kpl Kanadasta ja Tanskasta sekä Brown Swiss -alkioita
22 kpl Kanadasta ja Sveitsistä. Liharotujen alkioita tuotiin vain 17 kpl, Herefordia Kanadasta sekä
Simmentalia Tanskasta ja Itävallasta.
Naudan spermaa tuotiin yhteensä n. 766 000 annosta kolmen eri tuojan toimesta 14 eri
alkuperämaasta. Suurimmat tuontimäärät koskivat Tanskassa ja Ruotsissa kerättyä spermaa (yli
600 000 annosta). Myös Kanadasta ja USA:sta tuotiin yhteensä lähes 95 000 annosta. Maitorotuisia
sperma-annoksia tuli yhteensä yli 670 000 annosta, ja n. 95 000 tuotua annosta oli liharotuisia.
Sikoja vain keinosiemennystarkoitukseen
Viime vuonna sikoja tuotiin Suomeen Norjasta ja Tanskasta keinosiemennyskäyttöön. Sama tuoja
toi karanteenin kautta yhdelle keinosiemennysasemalle yhteensä kolme tuontierää karjuja Norjasta
(61 karjua: maatiainen, Yorkshire ja Z-line) ja kolme tuontierää karjuja Tanskasta (158 karjua: Duroc,
maatiainen ja Yorkshire).
Kaikki karjut tutkittiin kattavasti eri sikatautien varalta; painopiste oli Tanskan tuonneissa PRRS- ja
salmonellariskien poissulkemisessa, koska näiden tartuntojen tiedetään Tanskassa olevan yleisiä.
Tanskasta tulevat karjut tutkitaan yhteensä neljä kertaa PRRS:n varalta ennen siirtoa
keinosiemennysasemalle.
Lihasiipikarjatuonti muutoksen tuulissa
Vuosia kestänyt broileri-isovanhempaispolven tuonti Skotlannista Suomeen päättyi. Vuoden 2013
alusta isovanhempaispolven untuvikot on tuotu Ranskasta (n. 80 000 untuvikkoa). Merkittävä osa
näiden jälkeläisistä menee vientiin. Suomessa kasvatettavista broilereista suurin osa on edelleen
peräisin emoista, joiden vanhemmat on tuotu Skotlannista, mutta tämän vuoden alusta
broileriemountuvikkoja on tuotu myös Englannista. Tuotantopolven broilereita tuotiin viime vuonna
yksi luomuerä Tanskasta (n. 8000 untuvikkoa, siitosmunat olivat peräisin Itävallasta) ja yksi erä
tavanomaiseen kasvatukseen Ruotsista (n. 2500 untuvikkoa).
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Kalkkunaemountuvikkoja tuotiin Englannista viitenä eri tuontieränä yhteensä n. 13 600 kpl.
Munintakanojen siitosaines tuotiin päivänvanhoina isovanhempaispolven untuvikkoina Saksasta
(yksi erä, n. 1200 kpl) sekä vanhempaispolven untuvikkoina Englannista (siitosmunat osittain
peräisin USA:sta) ja Hollannista (viisi tuontierää, n. 60 000 kpl).
Todennäköisimmän
riskin
siipikarja-aineksen
tuonnissa
aiheuttaa
kanojen
tarttuva
keuhkoputkentulehdus IB (Infectious Bronchitis), eli kanan koronaviruksen eri tyyppien aiheuttama
tartunta, jota esiintyy kaikkialla Euroopassa. Myös naapurimaissamme Ruotsissa ja Tanskassa
viruksen vakavia ongelmia aiheuttava QX-tyyppi on yleinen. Koska taudin vastustus perustuu
kaikkialla rokotuksiin, eikä viruksen hävittäminen ole tavoitteena, sen kulkeutuminen meille tuontien
mukana on mahdollista.

Lampaiden tuonti pysähtyi scrapie-lainsäädännön muutokseen
Ruotsista tuotiin yksi erä Dorper-lampaita (4 kpl) kesällä 2013. Samoihin aikoihin muuttunut EUlainsäädäntö aiheutti kuitenkin muutoksia scrapie-tuontivaatimuksissa. Tähän asti Ruotsi, Tanska ja
Itävalta olivat olleet saman tason maita scrapien suhteen Suomen kanssa, ja tuonti näistä oli ollut
muita maita helpompaa. Nyt entinen EU-maiden luokitus riskitason mukaan poistui, ja tuonneissa
on pystyttävä osoittamaan seitsemän vuoden ajalta tutkimuksiin perustuva tautivapaus ja täytettävä
tietyt uusien eläinten hankintaan liittyvät edellytykset, mikäli tuotavat lampaat eivät ole ARR/ARRgenotyyppiä. Tämä on osoittautunut vaikeaksi eri jäsenmaissa, eikä lampaita enää syksyllä tuotu
lukuisista kyselyistä huolimatta. Jäsenmaiden on nyt mahdollista hakea EU:lta pääsyä ns.
mitättömän riskin maaksi scrapien suhteen, mutta tähän mennessä status on myönnetty vain
Itävallalle.
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Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpitää positiivilistaa
rehualan yrityksistä, jotka vapaaehtoisesti osoittavat
riskinhallintakykynsä salmonellan suhteen yli lakisääteisen
tason menevin toimin.
Positiivilistan sääntömuutoksen jälkeen listalla oleville yrityksille lähetettiin
kysely niiden halusta sitoutua uudistettuihin sääntöihin. Kaikki listan kotimaiset yritykset antoivat
sitoumuksensa uusiin sääntöihin.
Positiivilistalla oli vuoden 2013 lopussa 34 kotimaista rehualan yritystä sekä 12 rahtisekoitusta
harjoittavaa yritystä. Uutena rehun tuontitoimintaa harjoittavana yrityksenä listalle hyväksyttiin
VetAgro Oy. Melica Finland Oy:n toiminta loppui toimintavuoden aikana, ja se poistettiin
positiivilistalta vuoden päättyessä.
Päivitetty lista julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa joka keskiviikko, Landsbygdens Folkissa
sekä ETT:n kotisivuilla www.ett.fi.
ETT ry järjesti positiivilistalla oleville rahtisekoittajille rehuhygieniaa koskevan koulutuspäivän
29.5.2013 Loimaalla Sarka-maatalousmuseossa. Koulutukseen osallistui yhteensä kymmenen
kuulijaa kahdeksasta eri yrityksestä. Tilaisuuden aluksi ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Hannele
Nauholz kertoi taustatietoja yhdistyksen toiminnasta sekä positiivilistan säännöistä ja niihin kuluvan
vuoden alusta tehdyistä muutoksista. Aamupäivällä luennoivat myös Eviran ylitarkastajat Marja
Turunen aiheenaan mitä rahtisekoittajan tulisi tietää rehulainsäädännöstä sekä Tiina O´Toole
aiheenaan luomurehujen valmistus käytännössä. Iltapäivällä ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli
Ruoho kertoi rehuhygienian hallinnasta rahtisekoittajan käytännön työssä tilatasolla sekä
rehunvalmistuskaluston puhtaanapidosta ja omavalvontanäytteiden otosta. Hänen toisena
aiheenaan olivat poikkeamatilanteet ja niiden hallinta rahtisekoitustoiminnassa.
ETT ry:n toimesta konsultoitiin laitoskäynneillä yhtä nautojen rehuja valmistavaa yritystä sekä yhtä
maahantuotujen rehuraaka-aineiden varastointia harjoittavaa yritystä rehuhygieniaan ja
salmonellariskin hallintaan liittyvissä asioissa.
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Tautisaneeraus- ja riskinhallintakonsultointi
Salmonellasaneerauskonsultointi
ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho teki vuoden 2013 aikana 15 tilalle, joilla oli todettu
salmonellatartunta, yhteensä 35 tilakäyntiä. Tiloista viisi oli nauta-, kolme sika- ja seitsemän
siipikarjatilaa.
Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin
yhteistyössä
paikallisten
kunnaneläinlääkäreiden
sekä
teurastamon
terveydenhuoltoeläinlääkäreiden kanssa. Lisäksi konsultoitiin joitakin nautatilojen salmonellasaneerauksia
puhelimitse.
Nautatiloista kolme oli erikokoisia lypsykarjatiloja ja kaksi vasikkakasvattamoa. Kahden sikatilan
salmonellasaneeraus periytyi vuoden 2009 rehusalmonellaepidemiasta, jolloin ne olivat saaneet
rehun mukana S. Tennessee -tartunnan. Kyseiset tilat voitiin vapauttaa salmonellatartunnan takia
annetuista rajoittavista määräyksistä kesällä 2013. Tämän lisäksi todettiin uusi salmonellatartunta
suuressa porsastuotantosikalassa, jonka saneeraus jatkui vuodelle 2014. Siipikarjatilojen
salmonellasaneerauksista yksi tehtiin kalkkunakasvattamossa, yksi munintakanalassa ja yksi
broilerikasvattamossa sekä yksi munintakanojen emomunittamossa ja sieltä tartunnan saaneissa
kolmessa nuorikkokasvattamossa.
EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2013 EHEC-bakteereita yhteensä 30
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille EHEC-tartunta
kuudella nautatilalla. Olli Ruoho kävi 16 EHEC -tilalla, otti tarvittavia näytteitä sekä laati EHECriskinhallintasuunnitelmat osin yhteistyössä kunnaneläinlääkäreiden ja teurastamoiden
terveydenhuoltoeläinlääkäreiden kanssa. Muiden EHEC-tilojen riskinhallintaa konsultoitiin
puhelimitse ja sähköpostitse. Osa seurantakäynneistä jäi vuodelle 2014.
Sikadysenteriasaneerauskonsultointi
Sikadysenteriaa todettiin vuonna 2013 yhteensä 17 tilalla. Näistä asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho
kävi kahdeksalla. Tiloille laadittiin saneeraussuunnitelmat ja konsultoitiin saneerausten toteutusta
osin yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden sekä teurastamoiden terveydenhuoltoeläinlääkäreiden kanssa.
Muuta konsultointia
Tilakäynneillä konsultoitiin yhden hiehohotellin, yhden kampylobakteeriongelmatilan sekä kahden M.
bovis -tartuntatilan tautiriskien hallintaa. Lisäksi konsultoitiin puhelimitse ja sähköpostilla useita eri
yrityksiä liittyen mahdollisiin eläintautiriskeihin ja niiden hallintaan.

Pälvisilsasaneerausohjelma
ETT ry osallistui lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla puolet
saneerausrokotusten rokotekuluista. Osallistumisen ehtona on, että tila kuuluu Nasevaan ja sille
tehdään terveydenhuoltokäynti säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Korvauksen saanti
edellyttää kirjallista saneeraussopimusta yhdistyksen kanssa sekä yhdistyksen hyväksymää
kirjallista saneeraussuunnitelmaa. Pälvisilsasaneerausohjelmassa oli vuoden 2013 aikana mukana
20 nautatilaa; 15 lypsykarja- ja viisi emolehmätilaa. Pälvisilsarokotteen saatavuudessa oli kuitenkin
vuoden mittaan ongelmia, joten kaikilla tiloilla rokotusohjelmaa ei pystytty noudattamaan.
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Tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatio
Yleistä kansallisesta terveydenhuollosta
Marraskuussa 2013 järjestettiin ETU-yhteistyöryhmän kokous MTK:n tiloissa Helsingissä.
Kokouksessa käytiin läpi terveydenhuollon tilannekatsaukset sektoreittain sekä pohdittiin
tulevaisuuden mukanaan tuomia haasteita ja tarvittavia kehitystoimia kansalliselle
terveydenhuollolle.
Kokouksessa todettiin, että terveydenhuollon merkitys ja dokumentointi tulevat entisestään
korostumaan rakennemuutoksen, lainsäädännön muutosten ja mm. kuluttajien vaatimusten myötä.
Painotettiin sitä, etteivät terveydenhuolto ja viranomaisvalvonta saa mennä sekaisin, vaikka
lainsäädäntö yhä enenevässä määrin nojautuukin terveydenhuollon toimiin. Taloudelliset riskit
kasvavat tiloilla, jolloin terveydenhuollon osaamista myös tarvitaan. Pääasia onkin saada tiloja
mukaan aktiiviseen terveydenhuoltotyöhön.
Lammasterveydenhuollon kansallisen koordinaation tarpeesta keskusteltiin, ja asiaa ollaankin
viemässä eteenpäin.
ETU-yhteistyöryhmä:












Mauno Ylinen, MTK (puheenjohtaja)
Leena Suojala, MTK
Taina Aaltonen, Evira
Saija Kalenius, Evira
Riitta Heinonen / Kajsa Hakulin, MMM
Kirsi Sario, SELL
Antti Sukura, HY
Jouko Setälä, ProAgria
Antti Latva-Rasku, Faba
ETT:n hallitus ja ETU-asiantuntijaryhmien puheenjohtajat
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
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Nautojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä:














Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja)
Mats Nylund, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Risto Kauppinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä, Johanna Mattila ja Saija Kalenius, Evira (varahenkilönä Miia Kauremaa)
Terhi Vahlsten, Pirkko Tauren tai Minna Toivonen, Faba
Helena Rautala, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tanja Lehtolainen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Kirsi Henttu, läänineläinlääkäreiden edustaja
Laura Kulkas, meijeriteollisuuden edustaja
Virpi Kurkela tai Sanna Nokka, ProAgria
Virpi Seppänen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Olli Ruoho, ETT ry Paula Halkosaari, Naseva
Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri)

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä












Tomi Toivanen, MTK (puheenjohtaja)
Ola Sandberg, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Risto Kauppinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä, Johanna Mattila ja 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
Olli Ruoho, ETT ry
Paula Halkosaari, Naseva
Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri)
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ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa Valiolla yhdessä ETUlihanauta-asiantuntijaryhmän kanssa. Molemmat ryhmät pitivät lisäksi kaksi puhelinkokousta. Eri
osanottajatahojen edustus ryhmissä vaihteli kokouskohtaisesti. Kokouksiin osallistui varsinaisten
jäsenten lisäksi satunnaisesti asiantuntijajäseniä em. organisaatioista. Kokouksissa pohdittiin mm.
tuotannollisen terveydenhuollon ja Nasevan kansallisen tason asioita. ETU asiantuntijaryhmät olivat
valmistelemassa ehdotusta kansallisen nautaketjun toimintatavasta, sekä vastuullisen tuotannon
indikaattoreista. 2012 ETU-seminaarin pohjalta nousseista aiheista vasikkakuolleisuus ja
poikkeamatilanteiden hallinnan kehittäminen Nasevan pohjalta olivat edelleen esillä. Lisäksi ryhmät
perehtyivät vuonna 2012 toteutetun Tarttuvat taudit -teemavuoden tuloksiin, osallistuivat vuoden
2013 ruokinta- teemavuoden valmisteluun ja toimeenpanoon, sekä 2014 nuorkarjateemavuoden
ideointiin. ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmän toimeksi annosta kokoontunut hedelmällisyystyöryhmä sai työnsä päätökseen ja julkaisi työnsä tuloksia mm. ProAgrian maitovalmennuksen
yhteydessä. ETU asiantuntijaryhmien työtä esiteltiin ETU-yhteistyöryhmän kokouksessa MTK:lla
marraskuussa.
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, Johanna Mattila ja Saija Kalenius, Evira
Helena Rautala, Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Virpi Seppänen tai Iris Kaimio, lypsykarjatilojen terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustajat
Erja Tuunainen, ETT ry (sihteeri)
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)

ETU-nautatautiryhmä piti vuoden aikana seitsemän puhelinkokousta. Tautitilanne oli säännöllisesti
esillä asiantuntijaryhmien kokouksissa. Mycoplasma boviksen vapaaehtoinen vastustusohjelma ja
ohjeet eläinkauppaan, eläinnäyttelyihin ja tuontiin valmistuivat vuoden aikana. ETUasiantuntijaryhmät osallistuivat ”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus
suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen ja ETT ry:n Valiolla joulukuussa pitämän M.bovis
-seminaarin suunnitteluun ja toteutukseen. ETT:n ja ETU-nautatautiryhmän toimesta laadittiin ohjeet
ja lomake tilatason tautiriskien kartoittamiseen.
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Sikojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-sika-asiantuntijaryhmä:
 Kalle Vähä-Piikkiö, MTK:n sikavaliokunta (puheenjohtaja)
 Christer Storfors, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
 Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät ry
 Simo Takku, (31.3. asti), Juhani Kainasto-Ontto (1.4. alkaen) (varajäsen Tarja Luostarinen)
Sikavan erityistason tuottaja
 Maija Yliaho, (varajäsen Ari Nopanen) ProAgria
 Claudio Oliviero, (varajäsen Olli Peltoniemi) Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellinen
tiedekunta
 Elias Jukola, (varajäsen Martti Hassila) teurastamoteollisuuden edustaja
 Taneli Tirkkonen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
 Kristiina Oksanen, (varajäsen Juha Keskitalo) praktikkoeläinlääkäreiden edustaja
 Taina Laine, Eviran tutkimusosasto
 Saija Kalenius, Eviran toimeenpanoyksikkö
 Pirjo Kortesniemi, ETT
 Sari Hintikka, Sikava
 Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)
Ryhmällä oli vuoden aikana kolme puhelinkokousta. Kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat mm.
kansallisen tautitilanteen ja tuontiasioiden lisäksi Sikavan kansallisen tason ehdot, laatujärjestelmä
ja alustan vaihto, lääkekirjanpitoon liittyvät asiat sekä eläinsuojeluaktivistien syksyllä kuvaamat ja
YLE;n esittämät videot sikaloista.
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), Evira
Jaakko Marttila (14.2. asti), Evira
Saija Kalenius, Evira
Maija Penttilä, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)
Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)

Ryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa. Ryhmä valmisteli ohjeet eläinlääkäreille
tautitilanteisiin ja ne julkaistiin Sikavan nettisivuilla eläinlääkäreiden tiedotusosioissa 1.7. Muita
käsiteltyjä asioita olivat mm. dysenterian aiheuttama tautipurkaus, joka alkoi vuoden 2012 lopulla,
laatujärjestelmään liittyvät eläinlääkäreiden auditoinnit, uutena tautina Suomessa todettu TeschenTalfan. Aloitettiin Sikavan suolinkaisohjeen päivitys.
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi
ETU-siipikarjayhteistyö
ETU-asiantuntijaryhmissä työstettiin alan ajankohtaisia kysymyksiä ja osallistuttiin mm. siipikarjan
hyvinvoinnin tuen ehtojen valmisteluun.
ETT luennoi Siipikarjaliiton vuosikokouksen yhteydessä Nokialla yhteistyönä järjestetyssä
perinteisessä Siipikarjan terveys- ja hyvinvointipäivässä. Hannele Nauholz luennoi siipikarjan
vastuullisesta lääkityksestä 7.6.2013 World Poultry Science Association (WPSA) Baltia-Suomi
siipikarjakongressissa Helsingissä.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä:












Eija Kaukonen, HK Agri Oy (puheenjohtaja)
Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry
Hanna Hamina, MTK
Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy
Petri Yli-Soini, Atria Suomi Oy
Pekka Wiro, Saarioinen Oy
Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy
Saija Kalenius, Laila Rossow ja Päivikki Perko-Mäkelä, Evira
Taina-Riitta Seppälä, AVI
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri)

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä piti vuoden aikana neljä puhelinkokousta.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän alaisen pienryhmän valmistelema lihasiipikarjatilan hyvän
hygienian opas sai Eviran hyväksynnän, ja se julkaistiin ETT:n kotisivuilla.
Lihasiipikarjaterveydenhuollon suunnitteluryhmä piti kaksi kokousta, joissa päivitettiin terveydenhuollon dokumentteja ja laadittiin lausunto lihasiipikarjatilojen terveydenhuollon kehittämiseksi.
Lausunnossa esitettiin kansallisen terveydenhuollon tiedon keräämistä ETT ry:n kautta. Näin toimien
olisi mahdollista tehdä valtakunnallisia yhteenvetoja ja julkaista niitä esim. ETT ry:n kotisivuilla ETUlihasiipikarja-asiantuntijaryhmän päätöksellä. Samoin esitettiin täydennyskoulutuksen järjestämistä
eläinlääkäreille siipikarjaterveydenhuollosta.
ETT:n kautta kerättiin tiedot lihasiipikarjalle käytettyjen mikrobilääkkeiden määristä ja käytön syistä.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän toimeksiannosta lääkitystiedot on kerätty vuodesta 2007
alkaen. Eri vuosien (2007-2012) lääkitystiedoista sekä lihasiipikarjasta eristettyjen bakteerien
antibioottiresistenssistä koottiin posteri (Nauholz H., Kaukonen E., Nykäsenoja S., Yli-Soini P.), joka
esiteltiin seuraavissa tapahtumissa:
 World Veterinary Poultry Association WVPAC – siipikarjaeläinlääkäreiden maailmankongressi, Nantes/Ranska
 Nordic Poultry Conference, Helsinki
 Eviran tiedepäivä, Helsinki
 Eläinlääkäripäivät 2014, Helsinki
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ETU-muna-asiantuntijaryhmä:












Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry (puheenjohtaja)
Pasi Pärnänen, MTK
Toivo Torkki, Munapakkaamot
Heli Nurkkala, Haaviston siitoskanala
Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy
Juuso Hulmi, Tonest Oy
Saija Kalenius, Laila Rossow ja Päivikki Perko-Mäkelä, Evira
Tapio Palmu, läänineläinlääkäri
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri)

ETU-muna-asiantuntijaryhmä piti kolme puhelinkokousta.
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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 Juha Nousiainen Valio Oy:stä. Johtoryhmän sihteerinä toimi
Erja Tuunainen ETT:ltä.
Nasevan johtoryhmä 2013:











Juha Nousiainen, Valio Oy
Ann-Charlott Kjerp, Valioryhmä
Kirsti Laukkanen, Arla Ingman yhteistyömeijerit
Vesa Hihnala, Snellmanin Lihanjalostus Oy
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 (8 kpl) pidettiin kahta lukuun ottamatta
puhelinkokouksina.
Nasevan henkilöstö 2013
Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.
Nasevan käyttö
Eläinten hyvinvoinnin tuen sitoumusehtoihin kuuluvat terveydenhuoltosopimukset ja -käynnit
lisäsivät Nasevaan liittyneiden tilojen määrää ja puhelinneuvonnan tarvetta. Nasevajärjestelmästä
poistettiin vuoden aikana ei-aktiivisia tiloja. Sopimukset ja eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit
tehtiin pääosin tammi-huhtikuun aikana. Rekisterissä oli vuoden lopussa mukana 7 548 pitopaikkaa,
joille tehtiin 6013 terveydenhuoltokäyntiä. Nasevan kattavuus oli vuoden lopussa 57 % tiloista ja n.
75 % tuotannosta.
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Nasevan kehitystyö
Vuonna 2013 aloitettiin Nasevan uudistustyön suunnittelu toiminta-alustan osalta. Nasevan
laatujärjestelmän kehittämiseksi keskusteltiin laadunhallinnan pääperiaatteista ja luotiin materiaalia
laatujärjestelmän, laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden pohjaksi. Vastuullisen tuotannon indikaattorien
pohtimista jatkettiin asiantuntijatyöryhmissä.
Naseva-rekisterin kehittäminen tuotannollisen terveydenhuollon osalta keskittyi ylläpitoon ja
suunnitteluun. ProAgrian kanssa tehtiin yhteistyötä verkkopalveluista saatavien tuotosseurannan
raporttien kehittämisessä ja suunniteltiin verkkopalveluiden avaamista myös Nasevan kautta.
Meijereiden ja tutkimuslaboratorioiden tiedonsiirtoa Nasevaan suunniteltiin ja osaksi toteutettiin.
Rajapinta eläinlääkäriohjelmistoihin
Avoin rajapinta, joka mahdollistaa lääkitys- ja hoitotietojen siirron sähköisesti Nasevaan eläinlääkärija tuotannonseurantaohjelmista, tuotti hoito- ja lääkitystietoja rekisteriin Nasevan kanssa
yhteensopivien eläinlääkäriohjelmien (Provet, Kuusivet ja ELO) kautta. ProAgrian ohjelmista AmmuNasevalink mahdollistaa tietojen kopioinnin Nasevaan ja päinvastoin. Vapaata tiedonsiirtoa
eläinlääkäriohjelmista kuitenkin rajoittaa vaatimus tilan antamasta valtuutuksesta.
Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus
Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin kaksi Naseva-koulutustilaisuutta Seinäjoen
ja Lievestuoreen toimipisteessä.
Tuotantoeläinlääkäriyhdistyksen koulutuspäivillä pidettiin
yhteenveto Mycoplasma bovis -tilanteesta. Paikallisille eläinlääkäreille pidettiin Kauhajoen meijerillä
koulutusta M. bovikseen ja tarttuviin tauteihin sekä Nasevaan liittyen. ProAgrian neuvojille pidettiin
Naseva- koulutusta Webexin välityksellä netissä ja Faban INTO-neuvojille Jyväskylässä pidetyssä
koulutustilaisuudessa. Meijerien tuotantoneuvojia opastettiin Nasevan käytössä Tampereella ja
Lapinlahdella.
Tiedotus
”Tarttuvat taudit” -teemavuosi päätettiin tammikuussa Valiolla Helsingissä pidetyssä
teemaseminaarissa. Samalla aloitettiin ruokintateemavuosi. ETT:n Olli Ruoho ja Erja Tuunainen
luennoivat avausseminaarissa edellisen teemavuoden tuloksista ja tulevan teemavuoden sisällöstä.
Vuoden 2013 aikana julkaistiin lehtiartikkeleita liittyen tarttuviin tauteihin ja ruokintahygieniaan.
Tuottajille pidettiin luentotilaisuuksia mm. Arlan Sipoon toimipisteessä ja Saarijärvellä MaitoPisnes
-hankkeen yhteydessä. Sidosryhmille ja eläinlääkäreille luennoitiin teemavuoden puitteissa M. bovis
-tartunnan etenemisestä, tarttuvista sorkkasairauksista, tilatason tautisuojauksesta ja Nasevan
käytöstä. Lisäksi ETT:n kotisivujen aineistoa päivitettiin teemavuosisivujen ja mm. Mycoplasma
bovis -seminaarin aineiston ja nautaterveydenhuollon ohjeiden osalta.
Läänineläinlääkäreille toimitettiin puolivuotistilastot Naseva-sopimustilojen ja niillä tehtyjen
terveydenhuoltokäyntien määrästä. Tilastoja käytettiin apuna mm. kuntien eläinterveydenhuollon
henkilöstötarpeiden arvioimiseksi.
Lehtikirjoituksia julkaisivat mm. Maaseudun tulevaisuus, Landsbygdens Folk, Nauta, Hereford-lehti,
Highland Cattle -vuosikirja, ProAgrian tiedotuslehdet, Eläinlääkärilehti sekä teurastamojen ja
meijereiden tuottajalehdet, joille toimitettiin materiaalia. Maito ja Me -lehdessä julkaistiin ”Nasevasti
terveydenhuollosta” -palstaa.
Vuotuisille Eläinlääkäripäiville osallistuttiin ETT:n osastolla.
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Mycoplasma bovis -vastustusohjelma
M. bovis- tartuntojen ilmaannuttua 2012 loppuvuodesta Suomeen sen vastustamiseksi ryhdyttiin
vapaaehtoisiin toimiin. Tilanteen hallinnoimiseksi käynnistettiin ETU-nautatautiasiantuntijaryhmän
avustuksella vastustusohjelma. Se lanseerattiin kesän Farmari-näyttelyssä Seinäjoella. Näyttelyyn
osallistumisen ehtona oli Nasevaan kuulumisen ohella M. bovis -vastustusohjelmaan liittyminen,
tarvittavat näytteenotot, oireseuranta ja eläinkaupasta pidättäytyminen. Vastustusohjelmaan liittyi 40
tilaa. Rotujärjestöt olivat aktiivisesti mukana vastusohjelman pilotoinnissa, ja niitä palkittiinkin
Farmarissa ETT:n viirein.

Mycoplasma bovis -seminaari
Uutta tietoa ja kokemusta saatiin M. bovis -seminaarissa, joka järjestettiin loppuvuodesta
yhteistyössä Valion kanssa. Tilaisuudessa kuultiin sekä tanskalaisten että englantilaisten
kokemuksia taudin aiheuttamista ongelmista sekä toimista taudin vastustamiseksi. Tanskassa oli
myös käynnistetty vastustusohjelman rakentaminen ja pilotointi. Tässäkin seminaarissa tuli selkeästi
esiin ko. bakteerin haasteellisuus; yksittäisen eläimen yksittäinen tutkimus ei riitä, vaan tarvitaan
karjatasoista tutkimusta tilanteen arvioimiseksi. Erityisesti karjan osoittaminen tartunnasta vapaaksi
edellyttää oireseurantaa, monimuotoista näytteenottoa ja riittävän pitkää seuranta-aikaa sekä uusien
eläinten ostosta pidättäytymistä.

Mycoplasma bovis -seminaarin yhteydessä järjestettiin nauta-asiantuntijaeläinlääkäreiden ja
seminaarin ulkomaisten luennoitsijoiden tapaaminen, jonka yhteydessä vaihdettiin tietoa ja
ajatuksia tilanteesta eri maissa. Kuvassa Roger Ayling Englannista, Kaspar Krogh Tanskasta
sekä Pirjo Kortesniemi ja Erja Tuunainen ETT:ltä.
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Sikava  Sikaloiden Terveysluokitusrekisteri
Sikavan tilanne
Vuosi 2013 oli Sikavan 10-vuotisjuhlavuosi. Vuoden 2013 lopussa Sikavaan kuului 1747 sikojen
pitopaikkaa, joista kansallisella tasolla oli 95 %. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 6587 eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpitoa on hoitanut Maatalouden Laskentakeskus MLOY.
Sikavan henkilöstö 2013
Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Sanna Nikunen ja rekisterivastaavana Sari Hintikka.
Sikavan johtoryhmä
Sikavan toimintaa johtaa Sikavan johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden 2013 aikana Taneli Tirkkonen
(varajäsen Niina Immonen) AtriaSika, Elias Jukola (varajäsen Olli Paakkala) HK Agri Oy, Ari
Pummila (varajäsen Ari Penttinen) Saarioinen Oy, Martti Hassila (varajäsen Tomas Gäddnäs)
Snellmanin Lihanjalostus Oy, Mika Myllymaa Mika Myllymaa Oy, Kajsa Hakulin MMM, Taina Laine
Evira ja Kalle Vähä-Piikkiö MTK (varajäsen Jukka Rantala). Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat
ETT ry:n ja Sikavan toimihenkilöistä Pirjo Kortesniemi, Sanna Nikunen ja Sari Hintikka. Johtoryhmän
puheenjohtajana toimi Taneli Tirkkonen, varapuheenjohtajana Elias Jukola ja sihteerinä Sanna
Nikunen.
Kokouksia pidettiin vuoden aikana yhteensä 11.
Sikavan johtoryhmä ohjasi laatujärjestelmän valmistelua. Kevään aikana tehtiin päätös Sikavan
alustan vaihdosta, joka aloitettiin Maatalouden Laskentakeskuksessa syksyllä. Projektin on määrä
valmistua keväällä 2015. Sikavaan tallennetuilla tiedoilla oli kansainvälistä kysyntää, ja johtoryhmän
päätöksellä niitä luovutettiin mm. MTT:n EU-hankehakemukseen ”Sustainable intensive pig and
poultry production, PROHEALTH”, ESVAC:iin (European Surveillance of Antimicrobial Surveillance)
EU-Lääkevirastolle sekä EFSA:lle (Euroopan Elintarviketurvallisuusvirasto) sikojen hyvinvoinnin
selvitykseen. Lisäksi Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön edustajia kävi useassa kokouksessa
keskustelemassa valvottujen pito-olosuhteiden valvonnan järjestämisestä.
Sikavan laatujärjestelmä
Sikavan laatujärjestelmä kehitettiin Suvali2 -hankkeen (Vastuullisen lihantuotannon kansallinen
laatujärjestelmä, alkutuotannon auditointi - pilottina sianliha) avustuksella. Hankkeen työntekijänä
toimi Kati Kastinen Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK:sta. Laatujärjestelmän ulkoiseksi
auditoijaksi ja sertifioijaksi valittiin Bureau Veritas, joka mm. teki eläinlääkäreiden
terveydenhuoltokäyntien laatujärjestelmän mukaiset auditoinnit. Sisäisten auditointien tekijäksi
valittiin EnviroVet Oy. Evira hyväksyi Sikavan laatujärjestelmän kansalliseksi laatujärjestelmäksi.
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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 erityistasolla oli
64 pitopaikkaa.
Vuoden 2013 aikana Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri teki kahdeksan tilatason tautisuojauskatselmusta (ent. auditointikäynti) erityistason tiloille.
Erityistilanteet tiloilla (ent. poikkeamatilanteet)
Porsasyskä todettiin yhdellä tilalla ja kapia kolmella tilalla. Dysenteria aiheutti vuoden aikana
epidemian, jolloin taudin takia 17 tilalla oli erityistilanne, ja ne pudotettiin perustasolle saneerauksen
ajaksi. Salmonellaa todettiin kahdella tilalla.
Koulutus
Sikavan järjesti vuoden aikana yhden täydennyskoulutuksen eläinlääkäreille. Koulutus oikeutti
tekemään terveydenhuoltosopimuksia Sikavaan kuuluville tiloille. Vuoden lopussa koulutuksen
käyneitä eläinlääkäreitä oli yhteensä 412 kpl.
Yhteistyö eri hankkeiden kanssa
Suvali2 -hankkeen yhteistyöstä on kerrottu kappaleessa Sikavan laatujärjestelmä.
Suomen Sikayrittäjien tiedonvälityshanke Sikavan toimihenkilöt osallistuivat Suomen Sikayrittäjien
hallinnoiman Sikojen hyvinvointihankkeen koulutustilaisuuksiin luennoimalla useissa tilaisuuksissa.
Lisäksi Sikava maksoi hankkeen ulkopuolisen alueen tilaisuuksien kustannukset. Sikava osallistui
Farmari-messuille Seinäjoella heinäkuun alussa.
Yhteistyö ulkomaille
Sanna Nikunen kävi Oslossa 23.1. kertomassa Sikavasta Norjan eläinten terveydenhuoltojärjestön
Animalian edustajille. Svenska Djurhälsovårdenin ja Maatalousministeriön edustajia Ruotsista kävi
tutustumassa tilojen tautisuojaukseen vierailemalla suomalaisella sikatilalla kesäkuussa.
Marraskuussa Svenska Djurhälsovårdenin johtaja Sven-Olof Dimander ja eläinlääkäri Maria
Lindberg kävivät tutustumassa Sikavaan.
Uutisointi
Sikavan avoimilla verkkosivuilla on vuoden 2013 aikana julkaistu 20 yleistä uutista / tiedotetta
ajankohtaisista asioista. Uutiset ovat julkaistu myös ruotsiksi. Eläinlääkäreiden uutisosiossa
julkaistiin 10 tiedotetta.
Sikavan 10-vuotisjuhla
Sikavan 10-vuotisjuhlaa vietettiin lämminhenkisen juhlan ja asiapitoisen seminaarin muodossa
tiistaina 1.10.2013 Tampereella.
Tilaisuuden avasi professori Hannu Saloniemi. Pitkän linjan kotieläintalouden tuntijana hän
puheessaan tiivisti ytimekkäästi Suomen sikaterveydenhuollon kehityksen. Olennaista toiminnan
käynnistymiselle ja kehittämiselle on ollut tieteellinen tutkimustyö, jonka kautta on osoitettu
yhteisöllisen terveydenhuollon vaikutukset eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä koko
elintarvikeketjun talouteen. Kantavana voimana on ollut kattava yhteistyö ja sitoutumisaste.
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Päivän juhlapuhuja, tohtori Dan Tucker Cambridgen yliopistosta Englannista piti kattavan esityksen
hengitystieterveyden optimoinnista sikojen nykyaikaisissa tuotantotavoissa. Luento toi hyvin esiin
hyvän eläintautitilanteen merkityksen.

Dan Tucker ja Pirjo Kortesniemi

ETT:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi kävi omassa puheenvuorossaan läpi Sikavan ja samalla
sikaterveydenhuollon kehityskaaren "Porsasyskän saneerauksesta kansalliseksi
laatujärjestelmäksi".
Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri Sanna Nikunen esitteli tuloksia Sikavasta terveydenhuoltokäynneillä kerättyä tietoa sekä vastuullisen tuotannon raja-arvojen ja
lääkityskirjanpidon yhteenvetoa. Nämä dokumentit antavat uudenlaista tietoa suomalaisten sikojen
terveydestä ja hyvinvoinnista.
Sianlihantuottaja Heli Ollila Laihialta kertoi kokemuksistaan Sikavasta tuottajan apuna ja
kenttäpäällikkö Martti Hassila Snellmanin Lihanjalostus Oy:stä Sikavasta elintarviketeollisuuden
työkaluna.
Tilaisuudessa huomioitiin ETT ry:n viirein seuraavia henkilöitä ja tahoja sikaterveydenhuollon
hyväksi tehdystä työstä:
1. Veikko Tuovinen
2. Elias Jukola
3. Tove Donner
4. Mikko Kananen
5. Kajsa Hakulin
6. Taina Laine
7. Mari Heinonen
8. Suomen Kunnalliseläinlääkäriliitto SKEL ry
9. MTK:n sikajaosto
10. Suomen Sikayrittäjät ry
11. ProAgria/Maija Yliaho
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Asiantuntijatoiminta
Työ- ja ohjausryhmät
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2013 asiantuntijoina useaan työ- ja ohjausryhmään. Varsin
suuri osa ko. työryhmistä oli eri viranomaistahojen, kuten Eviran, MMM:n tai MAVI:n ylläpitämiä:
 Eläinlääkintöalajaosto (MMM)
 Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa -hankkeen ohjausryhmä
(MTT)
 Eläinten hyvinvointituen valmistelu- ja toimeenpanotyöryhmä (MMM, Mavi)
 Eläintuotannon epätyypilliset, uudet zoonoosiuhkat -hankkeen ohjausryhmä (Evira)
 FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira)
 Ihmiselle tautia aiheuttavien bakteerien esiintyminen ja kontaminaatiolähteet raakamaidossa
-hankkeen ohjausryhmä (HYELTDK, Evira)
 Jalat kuntoon -hanke (Helsingin yliopisto)
 Järki ja tunteet lammastaloudessa -hankkeen ohjausryhmä (ProAgria Pirkanmaa)
 Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa -hankkeen ohjausryhmä (MTT)
 Lihasikojen visuaalisen lihantarkastuksen edellytykset Suomessa -hankkeen ohjausryhmä

(MMM)
 Maitotilojen rakennemuutos hallintaan -hankkeen ohjausryhmä (MTT)
 Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea (MMM)
 Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja
ihmisten välisiin tartuntoihin -hankkeen ohjausryhmä (Evira)
 Patogeenisten yersinioiden torjunta sikatiloilla rehulisän avulla -hankkeen ohjausryhmä (HY)
 Raakamaitona myytävän maidon tuotannon ja myynnin hyvät toimintatavat -työryhmä
(Maitohygienialiitto)
 Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus / hyöty
-hankkeen ohjausryhmä (MMM, Evira)
 Suvali2 – Auditointi. Vastuullisen lihantuotannon kansallinen laatujärjestelmä. Alkutuotannon
auditointi - pilottina sianliha (LTK)
 Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen -hankkeen
ohjausryhmä (HYELTDK, Evira, MMM, MTT)
 Uusien lypsykarjapihattojen tarttuvat sorkkasairaudet -hankkeen ohjausryhmä (HYELTDK,
Evira, MMM)
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Luennointi
ETT:n toimihenkilöt ovat vuoden 2013 aikana luennoineet tarttuvien eläintautien torjunnasta,
tautiriskien hallinnasta eläinten tuonneissa, tilatason tautisuojauksesta, tuotantoeläinten
terveydenhuollosta, Naseva- ja Sikava- järjestelmistä, lääkkeiden hallitusta käytöstä, eläinten
hyvinvoinnista ja sen arvioinnista, tilatason desinfektion ja tautisaneerausten toteutuksesta, eläinten
hyvinvoinnin tuesta ym.
Luentoja on pidetty esimerkiksi eläinlääkäreille järjestetyn Naseva- ja Sikava -koulutuksen, tuottajille
suunnatun nautasektorin tarttuvatautikampanjan ja ruokintateemavuoden sekä Suomen Sikayrittäjät
ry:n, teurastamoiden, meijereiden tai ProAgrian järjestämien tuottajakoulutusten yhteydessä. ETT:n
toimihenkilöt ovat luennoineet myös useissa maatalouslomittajille suunnatuissa Melan järjestämissä
jatkokoulutustilaisuuksissa. Lisäksi on käyty luennoimassa Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille.

Kansainvälinen yhteistyö
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuoden 2013 aikana useisiin kansainvälisiin kongresseihin ja
yhteistyökokouksiin:


VIII ECBHM European Buiatrics Forum, Bern, Sveitsi



5th European Symposium of Porcine Health Management, Edinburgh, UK



Nordic Poultry Conference, Helsinki



World Poultry Science Association WPSA Baltia-Suomi siipikarjakongressi, Helsinki



World Veterinary Poultry Association WVPAC – siipikarjaeläinlääkäreiden
maailmankongressi, Nantes/Ranska



Svenska Djurhälsovården kevätkonferenssi, Västerås, Ruotsi



Tanskan sianlihan tuottajien kongressi, Herning, Tanska



Sikavan esittely, Animalia Oslo



Biofarm / Hipra sikatauti- / rokotekoulutus, Barcelona, Espanja



Merial Forum, Budapest, Unkari ja Edinburgh, UK
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Tiedotus
Eläintautien torjuntayhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista kotisivuillaan www.ett.fi.
Yhdistys julkaisi vuonna 2013 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta sekä yhden ruotsinkielisen
”NyhETTerin”.
Naseva ja Sikava tiedottivat toiminnastaan 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 perinteisesti omalla osastolla vuoden 2013 Eläinlääkäripäiville
27.-29.11.2013 Helsingin Messukeskuksessa.
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Yhteystiedot

Pirjo Kortesniemi
Toiminnanjohtaja

Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri

GSM: 040 591 5258
pirjo.kortesniemi@ett.fi

GSM: 040 820 1257
olli.ruoho@ett.fi

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

Sanna Nikunen
Sikavan
asiantuntijaeläinlääkäri

Sari Hintikka
Rekisterivastaava,
Sikava

Paula Halkosaari
Rekisterivastaava,
Naseva

GSM: 040 178 1581
sari.hintikka@ett.fi

GSM: 0400 988 894
paula.halkosaari@ett.fi

GSM: 0400 363 304
sanna.nikunen@ett.fi

PL 221
60101 Seinäjoki
Erja Tuunainen
Nasevan
asiantuntijaeläinlääkäri
GSM: 040 709 0021
erja.tuunainen@ett.fi

Puh: 06 412 6999
Fax: 06 412 6996
www.ett.fi
www.sikava.fi
www.naseva.fi
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Marketta Rantala
Hallintovastaava
GSM: 050 561 0897
marketta.rantala@ett.fi

