ETT ry 20 v.
Vuosikertomus 2014

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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1. Toiminnanjohtajan tervehdys

Pirjo Kortesniemi

Hyvä terveystilanteen säilyttäminen edellyttää yhteistyötä ja vapaaehtoisia toimia
Vuosi 2014 oli yhdistyksen 20. toimintavuosi. ETT:n hallitus pohti juhlavuoden kunniaksi yhdistyksen
toimintaa, toimintatapoja ja tulevaisuuden näkymiä. Merkkivuotta juhlistettiin Hämeen linnassa
järjestetyn juhlaseminaarin merkeissä.
Kahdenkymmenen vuoden aikana alkutuotannossa ja koko elintarvikeketjussa on tapahtunut
merkittäviä muutoksia, kuten yksikkökoon suurentuminen ja tuotannon voimakkaampi
ketjuuntuminen. Muutosten myötä riskien hallinnan merkitys on korostunut, ja tämä on näkynyt −
paitsi uusina vapaaehtoisten toimien käyttöönottona − myös viranomaismääräysten ja säädösten
lisääntymisenä.
Yhdistyksen toimintaa on kehitetty vastaamaan alkutuotannon muutosten tuomia haasteita ja
yhteisillä kansallisilla toimenpiteillä on pyritty sekä ennaltaehkäisemään että kartoittamaan ja
hoitamaan esiin tulleita ongelmia. Käytännössä yhdistyksen toiminta on keskittynyt eläinaineksen
tuonnin ja rehujen tuonnin ohjaukseen sekä kansallisen terveydenhuollon koordinointiin ja
terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämiseen.
Tuonnin ohjauksen ja terveydenhuollon koordinoinnin lisäksi tautien saneerauskonsultointi ja
rehusektorilla positiivilistatoiminta kuuluvat kiinteänä osana yhdistyksen perustoimintoihin.
Merkittävin tekijä yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisessa, eli hyvän terveystilanteen
ylläpitämisessä, on ollut laaja-alainen sitoutuminen ja kansallinen yhteistyö, joka on mahdollistanut
yhteisesti hyväksyttyjen toimintatapojen kehittymisen ja toteutumisen vapaaehtoisesti. Näin laajaalainen yhteistyö eri alkutuotannon toimijoiden kesken on kansainvälisesti arvioiden erittäin
poikkeuksellista. Hyvää yhteistyötä on ETT:n toiminnan puitteissa visusti vaalittava, sillä eläinten
terveys on asia, jossa kaikki ovat edunsaajia.
Hyvinvoinnin edistäminen osaksi terveydenhuollon toimia
Viimeisten viiden vuoden aikana hyvinvoinnin edistäminen on noussut yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Kaikki eläinten terveyden edistämiseksi tehty työ on myös hyvinvoinnin edistämistä.
Yhteistyössä elinkeinon kanssa terveydenhuollon toimia on linjattu EU:n vuonna 2012 lanseeraaman
eläinten hyvinvointistrategian mukaisiksi. Käytännössä muitakin hyvinvoinnin osa-alueita kuin
terveys on otettu osaksi eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnillä tekemää havainnointia. Havaintopisteinä ja arviointiperusteina hyödynnetään EU:n Welfare Quality® -tutkimusprojektin antamia
eväitä. Sikasektorilla terveydenhuoltokäynnillä tehtyjä havaintoja, lihantarkastustietoja ja
kuolleisuuslukuja on kerätty vuoden 2011 alusta Sikavan tietojärjestelmään. Materiaalia on myös
hyödynnetty kansainvälisesti mm. EFSA:n tekemässä hännänkatkaisun kieltämiseen liittyvässä
tieteellisissä arvioinneissa. Nautaterveydenhuollossa olemme tehneet samansuuntaisia toimia.
Nasevaan on tallennettu uudella lomakkeella hyvinvoinnin eri osa-alueista tietoja vuoden 2012
toukokuusta alkaen.
Terveydenhuollon kehittämisessä ovat aktiivisesti olleet mukana ETU-asiantuntijaryhmät, joissa on
ollut kattava edustus eri tahoilta.
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Myös siipikarjasektorilla kansallista terveydenhuoltoa on saatu vietyä eteenpäin vuonna 2014 mm.
eläinlääkäreitä täydennyskouluttamalla.
Sikavan laatujärjestelmälle ISO 9001 -sertifikaatti
Modernia elintarviketuotantoa kehitetään standardoitujen laatujärjestelmien avulla. Alkutuotannon
laatujärjestelmätyötä on viety yhdistyksen toimesta sikaterveydenhuollossa aktiivisesti eteenpäin
maaja
metsätalousministeriön
rahoittamien
laatuketjuhankkeiden
avulla.
Sikavan
laatujärjestelmätyö haluttiin saada myös sertifioiduksi. Sertifiointi tehtiin Bureau Veritaksen toimesta
ja laatujärjestelmälle luovutettiin ISO 9001 standardin mukainen laatusertifikaatti maaliskuussa 2014
Gastro-messujen yhteydessä. Aika näyttää, kuinka lihateollisuus onnistuu hyödyntämään
alkutuotannon laatutyötä markkinoinnissa. Sianlihan menekinedistämiskampanja – Laatuvastuu –
on yksi toimenpide oikeaan suuntaan.

Matti Hukari, Bureau Veritas, luovutti Sikavan sertifikaatin
Kuva: Suvali 3 -hanke

Muutto uusiin tiloihin
Yhdistyksen juhlavuoden kunniaksi yhdistys pääsi muuttamaan uusiin tiloihin. Muuttomatka ei
onneksi ollut pitkä. Etelä-Pohjanmaan Maanviljelyssäätiön omistamassa Etelä-Pohjanmaan
Elinkeinotalossa ollaan edelleen, mutta päästiin kerrosta ylemmäs suurempiin tiloihin.

ETT:n uudet toimitilat Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalossa Seinäjoella
Kuva: Hannele Nauholz
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ETT ry:n 20-vuotisjuhla
”Työtä suomalaisen elintarviketuotannon hyväksi –
terveyttä ja hyvinvointia eläimille, laatua ja turvallisuutta ihmisille”,
ETT:n 20-vuotisjuhlaa vietettiin arvovaltaisissa puitteissa Hämeen linnan kiviseinien sisällä reilun
100 osallistujan voimin. Päivä huipentui seminaarin jälkeiseen yhteiseen juhlaillalliseen.
Juhlapuhuja eduskunnasta
Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, eläinlääkäri Markku Eestilä toi juhliin
eduskunnan tervehdyksen: vapaaehtoisen työn merkitys hyvän eläintautitilanteen ylläpitämisessä ja
eläinterveydenhuollon kehittämisessä on noteerattu Arkadianmäellä. Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden oma panostus ennaltaehkäisevään työhön sekä eläinten terveyden että elintarviketurvallisuuden suhteen on ollut elintärkeää. Yksinkertaiset ja selkeät toimintaohjeet sekä liiallisen
byrokratian välttäminen ovat ÉTT:n toiminnan vahvuuksia. Nämä ovat myös tavoitteita, joita maa- ja
metsätalousvaliokunnassa pidetään entistä tärkeämpinä.

Markku Eestilä

Kuva: Sanna Nikunen

20 vuotta toiminnan kehitystä
Hallituksen puheenjohtaja Ari Mäkelä ja toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi kävivät puheenvuoroissaan läpi yhdistyksen 20-vuotista taivalta toiminnan alkumetreiltä tulevaisuuden visioihin
saakka.
ETT:n toiminta on ollut selkeästi suuntautunutta sekä kehitysjohteista, ja se voidaan jakaa
viisivuotisjaksoihin:
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Ensimmäiset viisi vuotta keskityttiin perusasioihin ja luotiin toimintamalleja tautien torjuntaan,
mm. ETT:n tilatason tautisuojausohjeet, salmonellaryhmävakuutuksen perusteet, tuonnin
ohjauksen rutiinit ja positiivilistatoiminta.
Vuosituhannen vaihteessa aloitettiin uutena toiminta-alueena terveydenhuollon
organisoiminen ja kansallinen koordinaatio eli ns. ETU-työ. Koottiin sektorikohtaiset ETUasiantuntijatyöryhmät pohtimaan terveydenhuollon kansallisia tavoitteita ja työkaluja,
terveydenhuoltokäynnin sisältöä, eläinlääkärien täydennyskoulutusta yms.
2005-2010 keskityttiin terveydenhuollon työkalujen kehittämiseen. Sikava- ja Naseva-tietojärjestelmät rakennettiin ja dokumentaatiota kehitettiin. Tietojärjestelmien käyttöönotto
edellytti myös eläinlääkärien ja tuottajien sekä sidosryhmien kouluttamista ja tiedotusta.
Vuodesta 2010 alkaen terveydenhuollossa on kehityskohteeksi nostettu hyvinvointiasiat.
Terveydenhuollossa dokumentoidaan havaintoja eläinten hyvinvoinnista ja niiden pohjalta on
kehitetty vastuullisen tuotannon mittareita. Erityisesti sikasektorilla on panostettu kattaviin
hyvinvoinnin edistämistoimiin alan yhteisesti sopimilla toimilla. Näihin kuuluivat viime vuosina
mm. Helsingin yliopistossa tehty tieteellinen tutkimus, eläinlääkärien täydennyskoulutus,
vastuullisen tuotannon raja-arvoista sopiminen ja seurannan käyttöönotto sekä tuottajien
tiedotuskierroksen läpivienti yhdessä Suomen Sikayrittäjät ry:n kanssa. Toisena tärkeänä
osa-alueena on viime vuosina ollut lääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen ja hallittu
lääkkeiden käyttö.

Pirjo Kortesniemi ja Ari Mäkelä

Kuva: Sanna Nikunen

Juhlassa esiteltiin ETT:n toiminnan suuntaviivoja, toimintastrategioita sekä avainprosesseja.
Eläinten hyvinvoinnin edistäminen painopisteenä terveys sekä terveydenhuollon seurantajärjestelmien kattavuuden lisääminen ja tulosten hyödyntäminen ovat toiminnan kärkinä jatkossa.

Terveydenhuollon taloudellinen näkökulma
Seminaarin ulkomainen luennoitsija oli lypsykarjojen terveydenhuoltoon erikoistunut Finn A.
Pedersen Tanskasta. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus perinteisestä eläinlääkärin työstä,
minkä lisäksi hän on yksi lypsykarjaterveydenhuollon uranuurtajista Tanskassa. Hän on perustanut
yhdessä kahden kollegansa kanssa StrateKo-nimisen konsulttiyrityksen, joka tarjoaa koulutusta ja
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konsultointia sekä tuottajille että eläinlääkäreille. Pedersen työskentelee myös tanskalaisten
pankkien toimeksiannosta asiantuntijana analysoimassa ja konsultoimassa konkurssin partaalle
joutuneita suuria lypsykarjatiloja. Tilan toimintatapojen, tunnuslukujen sekä karjan terveysstatuksen
perusteella arvioidaan, onko tilalla mahdollisuuksia parantaa tuotantoaan siten, että talous saadaan
jollakin aikavälillä tasapainoon. Hän hyödyntää työssään tanskalaista SimHerd® -simulaatiomallia,
jonka avulla voidaan arvioida mm. erilaisten toimintastrategioiden vaikutusta lypsykarjatilan
talouteen (www.simherd.com).
Muutaman käytännön esimerkin voimin hän osoitti, kuinka taloudelliset näkökohdat olisi paremmin
huomioitava mm. motivoitaessa tuottajaa tekemään asiat toisin. Pedersenin viesti olikin, että
keräämme runsaasti tietoa, mutta emme osaa analysoida ja hyödyntää sitä päätöksentekoa varten.

Finn A. Pedersen

Kuva: Sanna Nikunen

Tanskan Mykoplasma bovis -tilannetta sivuttiin, ja siitäkin luennoitsijalla oli omakohtainen kokemus:
400 lehmän lypsykarjatilalta 100 lehmää oli jouduttu lopettamaan vakavan utaretulehdusepidemian
takia.
Nasevasta ja Sikavasta laajat koontiraportit
Juhlassa esiteltiin ensimmäisen kerran uudella terveydenhuoltokäyntilomakkeella kerättyjä Nasevan
tietoja. Nautasektorilla alkaa olla työkaluja tilanteen arviointiin ikäryhmittäin. Esim. Nasevassa
mukana olevista lypsykarjatiloista 80 %:lla käytetään nupoutukseen rauhoitusta, puudutusta ja
kivunlievitystä. Lähes 2000 tilalta on otettu salmonellanäyte omavalvontana vuoden 2013 aikana.
Niistä vain neljällä tilalla oli positiivisia löydöksiä. Paratuberkuloosiin viittaavat oireet, kuten
krooninen ripuli ja laihtuminen yli 2-vuotialla naudoilla, ovat nautatiloilla erittäin harvinaisia, eikä
yhtään tapausta ole tullut esiin. Str. agalactiae -positiivisia oli alle 2 % lypsykarjatiloista. Nämä ovat
vain esimakua niistä eläinlääkärien tekemistä havainnoista, jotka on nyt saatu
yhteenvetoraportteihin. Raportit ovat mielenkiintoisia, sillä ne kattavat tietoa sairauden oireista
olosuhteisiin ja eläinten käyttäytymisestä veden saantiin ja ruokinnan onnistumiseen, Welfare
Quality® -periaatteen mukaisesti. Tarvitaan vielä tulosten analysointia ja pohdintaa siitä, miten näitä
tietoja hyödynnetään jatkotoimia ajatellen.
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Siitä, kuinka luotettavia havainnot ovat, ei vielä voida vetää kovin tiukkoja johtopäätöksiä. Ensinnäkin
nautatiloilla tehdään vain yksi terveydenhuoltokäynti vuodessa, jolloin havainnoidaan tilanne näin
kattavasti, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Toisekseen kaikki eläinlääkärit eivät ole välttämättä
suhtautuneet havaintojen kirjaamiseen tarvittavalla vakavuudella. Tämä ehkä osittain siitä syystä,
että terveydenhuoltokäynti on mahdollisesti tehty osalle tiloista vain hyvinvointikorvauksen
saamiseksi ja käynti on mielletty enemmänkin tarkastuskäynniksi. Vaikka yhteenvetoraportteihin voi
suhtautua joillakin osa-alueilla varauksella, ne edustavat kuitenkin sellaista tietoa, jota meillä ei ole
aiemmin ollut käytettävissä. Tuskin näin kattavia tietoja on missään muuallakaan aiemmin kerätty.

Erja Tuunainen esitteli Nasevan tuloksia

Kuva: Sanna Nikunen

Sikavan koontiraportit käytiin myös läpi. Vuoden 2014 tulokset osoittivat, että Suomessa
sikasektorilla terveydenhuoltotyö on systemaattista ja hyvin dokumentoitua. Sikojen terveystilanne
on hyvä, tuotantosairaudet ja tarttuvat taudit ovat hyvin hallinnassa. Sikavan avulla on kehitetty ja
yhtenäistetty terveydenhuoltoa, kerätty tietoa, edistetty sikojen hyvinvointia − erityisesti terveyttä −
ja parannettu elintarviketurvallisuutta.

Sanna Nikunen raportoi Sikavan tuloksista Kuva: Hannele Nauholz
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Katsaukset terveydenhuollon tilanteeseen eri tuotantosektoreilla
Terveydenhuollon asiantuntijaryhmät olivat kukin valmistelleet juhlaan katsauksen ajankohtaisesta
tilanteesta ja ryhmien puheenjohtajat esittelivät katsaukset:
ETU-sika-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Jouni Mäkisalo (MTK) esitti sikasektorin katsauksen.
Sektorilla terveydenhuollon toimet ovat edenneet hyvin. Sikavan laatujärjestelmän sertifiointi on
antanut jämäkkyyttä ja luotettavuutta, mutta alan heikko taloudellinen tilanne ja afrikkalaisen
sikaruton vaikutukset sianlihan hintaan lamauttavat toimintaa ja ajavat tiloja lopettamaan.
Eläinlääkärien osaamisella tulee olemaan entistä enemmän kysyntää ja etenkin nautavaltaisilla
alueella eläinlääkärien täydennyskoulutusta sikaterveydenhuollosta kaivataan.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Hanna Hamina (MTK) kertoi, että
terveydenhuollon toimia on lihasiipikarjasektorilla toteutettu lähinnä teurastamoiden omien
terveydenhuoltoeläinlääkärien toimesta. Asiantuntijaryhmä on aktiivisesti osallistunut myös
laajemman eläinlääkärien täydennyskoulutuksen suunnitteluun. Vähäinen lääkkeiden käyttötarve on
yksi lihasiipikarjasektorin merkittäviä vahvuuksia, ja ryhmän toimeksiannosta on lääkkeiden
käyttömäärätietoja kerätty ETT:lle ja julkaistu aktiivisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisillä
foorumeilla.
ETU-muna-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Lea Lastikan mukaan kananmunantuotantosektori
on haasteellinen, koska toimijat eivät ole yhtenäisesti järjestäytyneet, ja alalla on ollut
kannattavuusongelmia. Terveydenhuollon toimia ei ole alalla systemaattisesti toteutettu.
Rakennemuutos on ollut nopeaa myös tällä sektorilla, ja tilakoot ovat suurentuneet merkittävästi.
Samalla tilalla voi olla myös tuotantoketjun eri osia, kuten hautomotoimintaa, nuorikkokasvatusta ja
kulutusmunantuotantoa, ja tätä kautta aina eri-ikäisiä, tartunnoille alttiita lintuja. Tällaisilla tiloilla on
vaikea toteuttaa tehokkaita tautisuojaustoimia tai rokotusohjelmia.
ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmän esityksen piti varapuheenjohtaja Olli Ruoho puheenjohtaja
Markku Kiljalan oltua estynyt. Lypsykarjatiloista n. 64 % ja tuotannosta arviolta 75 % on mukana
Nasevassa. Suuret tilat ovat mukana kattavammin kuin pienet. Eläinlääkäripula alkaa hellittämään,
joten se ei enää ole esteenä terveydenhuollon eteenpäin viemisessä. Rakennemuutos ja
monimuotoinen toiminta tuovat uusia haasteita myös terveydenhuollolle ja osaamiselle. Myös
Nasevan toimintaan kohdistuu enemmän odotuksia. Lypsykarjasektorilla myös neuvonnan yhteistyö
tulee korostumaan.
ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Tomi Toivasen (MTK) mukaan lihakarjoista yli
puolet ja tuotannosta n. 70 % kuuluu Nasevaan. Lihanautatiloja ovat emolehmätilat,
vasikkakasvattamot ja välitysvasikoihin perustuvat lihanautakasvattamot. Haasteina ovat −
erityisesti vasikkakasvattamoissa − hengitystieinfektiot ja ripulit. Mycoplasma bovis on uusi uhka,
joka tulee esiin kasvattamoissa, vaikka tartunta olisi peräisin lypsykarjatilalta. Vasikkakuolleisuuden
vähentäminen ja lantaisuuden ehkäiseminen ovat myös lihanautasektorin terveydenhuollon
tavoitteita. Nautaketjun toimintatavan selkiyttäminen helpottaisi eläinliikenteen hallintaa
lihanautasektorilla.
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Huomionosoitukset
ETT ry kiitti 20-vuotisjuhlassaan 25.9.2014 ansioituneita yhteistyökumppaneitaan, jotka ovat työllään
edistäneet yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita.
Puheenjohtaja Ari Mäkelä ja toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi ojensivat ETT:n viirin huomionosoituksena seuraaville yhteistyökumppaneille:
1. Jaana Husu-Kallio, viranomaisyhteistyö
2. Terhi Laaksonen, yhteistyö salmonellan vastustamisessa
3. Matti Nyberg, läänineläinlääkäriyhteistyö
4. Marja Turunen, rehuyhteistyö
5. Suomen Eläinlääkäriliitto/Kirsi Sario, eläinlääkäriyhteistyö
6. Eija Kaukonen, lihasiipikarjaterveydenhuollon asiantuntija
7. Virpi Rantanen, kananmunantuotannon eläinlääkäriasiantuntija (ei paikalla)
8. Jouko Setälä, ETT ry:n puheenjohtaja 1994-1998 (ei paikalla)
9. Pentti Moisio, ETT ry:n puheenjohtaja 1998-2005
10. Heikki Mäkelä, ETT ry:n puheenjohtaja 2005-2008 (ei paikalla)
11. Ilkka Nivari, ETT ry:n puheenjohtaja 2008-2010
12. Ann-Charlott Kjerp, ETT ry:n varapuheenjohtaja vuodesta 1994 alkaen

ETT:n viiri on aiemmin myönnetty yhteistyökumppaneille mm. sikaterveydenhuollon hyväksi
tehdystä työstä sekä pilottityöstä nautojen terveyden hyväksi.
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Kuvasatoa ETT ry:n 20-vuotisjuhlasta (kuvat Sanna Nikunen)
Lisää kuvia: http://www.ett.fi/sisalto/kuvia-seminaarista-2592014
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Heikki Sirkkola

Ants in the Pants, Ilona Ala-Leppilampi ja Lasse Suurkari
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3. Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry 2014-2019
Missio
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry vahvistaa suomalaisen elintarvikeketjun
kilpailukykyä ja raaka-aineiden turvallisuutta edistämällä eläinten terveyttä ja
hyvinvointia sekä vastuullisia tuotantotapoja
Visio
ETT ry on kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijataho, jonka erityisalana on
tuotantoeläinten terveydenhuollon kehittäminen ja tarttuvien tautien riskien hallinta
Arvot
Osaaminen, avoimuus, yhteistyökyky ja vastuullisuus
Strategiset tavoitteet
 Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen, painopisteenä terveys
 Kattava kansallinen tuotantoeläinten terveydenhuoltojärjestelmä, johon koko
elintarvikeketju on sitoutunut
Avainprosessit
1. Tarttuvien eläintautien ja tuoteturvallisuusriskien hallinta
 Ohjeistukset, pelisäännöt, tiedonvälitys
 Elinkeinon toimien koordinointi, saneerauskonsultointi
2. Turvallinen eläinaines
 Eläinaineksen tuonti
 Kotimaan eläinkauppa
3. Turvallinen rehu
 Positiivilistatoiminta
 Tilatason rehuhygienia
4. Nautojen terveys ja hyvinvointi
 Nautaterveydenhuollon koordinointi
 Naseva – nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä
5. Sikojen terveys ja hyvinvointi
 Sikaterveydenhuollon koordinointi
 Sikava – sikatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä
6. Siipikarjan terveys ja hyvinvointi


Siipikarjaterveydenhuollon koordinointi
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4. Yhdistyksen hallinto ja organisaatio
Vuosikokous
Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistyksen
hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 20.2.2014.
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Vuosikokous 2014 valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ari Mäkelän Valio Oy:stä. Hallitukseen
valittiin lisäksi seuraavat seitsemän jäsentä ja varajäsentä:
- Ann-Charlott Kjerp, Valio Oy

- Jouko Lifländer, Ranuan Meijeri Oy
(Arla Ingman yhteistyömeijerit)

- Juha Nousiainen, Valio Oy

- Anu Autere, Ruhan Meijeri Ky
(Arla Ingman yhteistyömeijerit)

- Elias Jukola, HK Ruokatalo Oy

- Veli-Matti Jäppilä, HK Ruokatalo Oy

- Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy

- Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy

- Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Soili Haltia, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Pekka Wiro, A-Tuottajat Oy (Atria Chick Oy)

- Ari Pummila, A-Tuottajat Oy

- Lea Lastikka, Munakunta ja Kieku Oy

- Toivo Torkki, Munakunta

Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

Eviran pääjohtaja Matti Aho ETT:n hallituksen vieraana 24.10.2014
Kuva: Hannele Nauholz

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.
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5. Jäsenistö
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuoden 2014 varsinaisia jäseniä
olivat seuraavat meijerit, teurastamot ja munapakkaamot:
Varsinaiset jäsenet
Meijerit:

















Arla Oy
Hirvijärven Osuusmeijeri
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Kaslink Foods Oy Ltd
Kaustisen Osuusmeijeri
Kuusamon Osuusmeijeri
Laaksojen Maitokunta
Limingan Osuusmeijeri
Osuuskunta Maitokolmio
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Satamaito
Paavolan Osuusmeijeri
Porlammin Osuusmeijeri
Ruhan Meijeri Ky
Valio Oy
Ålands Centralandelslag ÅCA

Teurastamot:










A-Tuottajat Oy
HKScan Finland Oy
Kivikylän Kotipalvaamo Oy
Länsi-Kalkkuna Oy
Mika Myllymaa Oy
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
Paimion Teurastamo Oy
Pöntiön Lihatuote Oy
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Munapakkaamot:






Kieku Oy
Kurjessuon Munapakkaamo
Muna Foods Oy
Munapiste Stam
Närpiön Munapakkaamo

Kannattajajäsenet
Yhdistyksellä oli 160 (2013: 157) kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. rehu- ja
vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä eläinlääkäreitä ja muita
sidosryhmiä.
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6. Talous
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä
kannattajajäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Yhdistys sai tuloja myös luento-,
konsultointi- ja kirjoituspalkkioina.
Koko yhdistyksen tilikauden ylijäämä oli 53 184,95 € (2013: 73 786,85 €).

Jäsen- ja vuosimaksutuotot
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2014 oli 24,50 €/jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2013 tilitettyä alkavaa 165 000 €). ETT:n jäsenten yhdistykselle maksamat jäsenmaksut
olivat yhteensä 278 908 € (2013: 263 112 € ). ETT:n tulos oli ylijäämäinen 15 530,60 € (2013:
5 485,34 €).
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 484 007 €
(2013: 320 139 €). Sikavan tulos oli ylijäämäinen 43 780,40 € (2013: 5 453,64 €).
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
324 000 € (2013: 345 600 €). Nasevan tulos jäi alijäämäiseksi ollen - 6 126,05 € (2013: +62 847,87
€).
Kannattajajäsenmaksutuotot
Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 33 065 € (2013: 30 980 €)
Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointi-, kirjoitus- ja asiantuntijapalvelutuotot olivat yhteensä 141 366,26 € (2013: 95 573,38 €)
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Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2014

1.1. - 31.12.2013

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut
Muu varsinainen toiminta

34 140,85
1 324,67
105 900,74
0,00

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

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

141 366,26

95 573,38

-480 001,02

-470 164,72

-86 143,39
-13 571,72
-579 716,13

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

-4 146,65

-3 094,16

-624 537,77

-414 431,99

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-1 208 400,55

-981 631,24

Kulujäämä

-1 067 034,29

-886 057,86

1 119 980,19

959 831,78

52 945,90

73 773,92

239,05

12,93

Tuottojäämä

53 184,95

73 786,85

Tilikauden ylijäämä

53 184,95

73 786,85

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Varsinaisen toiminnan muut kulut

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot
Tuottojäämä

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot
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Tase
31.12.2014

31.12.2013

73,96

147,95

12 218,01

9 060,55

148,00

148,00

26 225,38
1 500,00
35,19
19 351,80
47 112,37

37 543,69
1 500,00
29,32
2 449,95
41 522,96

Rahat ja pankkisaamiset

683 541,53

452 726,67

Vastaavaa yhteensä

743 093,87

503 606,13

69 487,32
276 865,45
53 184,95
399 537,72

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

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

5 918,35
91 785,22
245 852,58
343 556,15

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

Vastattavaa yhteensä

743 093,87

503 606,13

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

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

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
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7. Toimintakatsaukset 2014
7 a. Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus 2014
Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus on yksi ETT ry:n alkuperäisistä tehtävistä. Suomen liittyessä
Euroopan unionin jäseneksi vuonna 1995 elinkeino halusi estää eläintautien leviämisen maahamme
tuontieläinten välityksellä. Koska viranomaisten mahdollisuudet kontrolloida tuontia rajoittuivat EUlainsäädännön myötä, elinkeino perusti ETT ry:n ohjaamaan tuotantoeläinten tuonnin riskinhallintaa.
Vaikka yksittäisten tuontierien tai tuontieläinten määrä saattaa joidenkin eläinlajien osalta olla
alhainen, tuonnin ohjaukseen liittyy huomattava määrä taustatyötä, selvityksiä, neuvotteluja ja
neuvontaa.
Mykoplasma vaikutti naudantuontiin
ETT ry:n lisäohjeita noudattaen Suomeen tuotiin vuonna 2014 yhteensä 19 nautaa (2013: 45), kaikki
liharotuisia jalostuseläimiä. Tuontieriä tuli neljä, ja eläimet jakautuivat seitsemälle eri tilalle.
Tanskasta tuotiin kuusi Limousine- ja yksi Hereford-sonni. Ruotsista taas tuli kymmenen Charolaisnautaa (kaksi sonnia ja kaksi lehmää sekä hiehoja) sekä kaksi Limousine-sonnia.
Mycoplasma bovis -tartunta ja paratuberkuloosi ovat tuonnin yhteydessä hankalimmin hallittavissa
olevat tautiriskit, koska yksittäisten eläinten tutkiminen ei juurikaan anna kuvaa tilanteesta.
Tanskasta tuotaessa riskiä ei pystytä tutkimuksin hallitsemaan, vaan tuonnit on luokiteltava näiden
tartuntojen osalta riskituonneiksi. Molempia tartuntoja esiintyy Tanskassa yleisesti. Ruotsissa taas
paratuberkuloosin vastustus on korkealla tasolla, ja riski tuonnissa on sen osalta vähäinen.
Mykoplasmatilanteen suhteen siellä ei kuitenkaan ole kattavasti selvitetty tilannetta, joten riski
tartunnan leviämiselle meille tuonnin mukana Ruotsista lienee vähintään kotimaan eläinkauppaan
verrattavissa olevalla tasolla.
Vaihtoehtoja elävien nautojen tuonnille
Naudanalkioiden ja -sperman tuonnissa tautiriskit ovat huomattavasti vähäisemmät elävien eläinten
tuontiin verrattuna.
Naudan alkioita tuotiin vuonna 2014 Suomeen yhteensä 579 kpl (2013: 625) kolmen eri tuojan
toimesta. Eniten tuotiin Holstein-alkioita (308 kpl Kanadasta, Tanskasta, Hollannista ja Belgiasta).
Ayrshire-alkioita tuli 102 kpl, Jerseytä 85 kpl Kanadasta ja Tanskasta sekä Brown Swiss -alkioita 4
kpl Kanadasta. Liharotuisia alkioita tuotiin yhteensä 81 kpl, Herefordia Kanadasta, Simmentalia
Tanskasta ja Saksasta sekä Aberdeen Angusta Kanadasta.
Naudan spermaa tuotiin ennätysmäärä, yhteensä n. 863 300 annosta (2013: n. 766 000) kolmen eri
tuojan toimesta 15 eri alkuperämaasta. Suurimmat tuontimäärät koskivat Tanskassa ja Ruotsissa
kerättyä spermaa (yli 700 000 annosta). Myös Kanadasta ja USA:sta tuotiin yhteensä yli 96 000
annosta. Maitorotuisia sperma-annoksia tuli yhteensä lähes 784 000 annosta, uutena rotuna
ranskalainen Montbeliarde. Liharotuista naudanspermaa tuotiin edellisvuotta vähemmän, vajaat
80 000 annosta (suurimmat määrät Limousine n. 30 000, Blonde d’Aquitane n. 20 000 ja Aberdeen
Angus n. 20 000 annosta). ETT:n hallituksen linjauksen vastaisesti maahan tuotiin yhden toimijan
kautta myös Belgian Blue -spermaa risteytyskäyttöön.
Sikojen tuonti hallittua
Viime vuonna sikoja tuotiin Suomeen Norjasta ja Tanskasta keinosiemennyskäyttöön. Sama tuoja
toi karanteenin kautta yhdelle keinosiemennysasemalle yhteensä kaksi tuontierää Norjasta (46
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karjua) ja neljä tuontierää Tanskasta (185 karjua). Karjuista 171 oli Duroc-, 31 Yorkshire- ja 29
maatiaisrotuisia.
Kaikki karjut tutkittiin kattavasti eri sikatautien varalta; painopiste oli Tanskan tuonneissa PRRS- ja
salmonellariskien poissulkemisessa, koska näiden tartuntojen tiedetään olevan Tanskassa yleisiä.
Tanskasta tulevat karjut tutkitaan yhteensä neljä kertaa PRRS:n varalta ennen siirtoa
keinosiemennysasemalle.
ETT:n ohjeiden mukaisesti tuotiin vuonna 2014 myös yksi erä Mangalitza-sikoja (6 sikaa) Itävallasta
samalta tilalta, jolta niitä on tuotu aikaisemminkin. Ruotsista tuli yksi erä minisikoja (6 kpl).
Karjun spermaa tuotiin Suomeen vain Norjasta; kolmeen erityistason sikalaan tuli yhteensä n. 1 200
annosta maatiaisrotuista spermaa.
Lihasiipikarjatuonti laajeni huomattavasti
Vuosia kestäneen keskitetyn broileri-isovanhempaispolven tuonnin Skotlannista päätyttyä vuonna
2013 broilerintuotannon jalostusaines tuotiin vuonna 2014 isovanhempaispolven untuvikkoina
Ranskasta (Hubbard H1, n. 61 000 untuvikkoa) ja vanhempaispolven untuvikkoina syyskuuhun asti
Englannista (Ross 508, n. 350 000 untuvikkoa) ja loppuvuodesta Ruotsista (Ross 308, n. 226 000
untuvikkoa).
Myös tuotantopolven broilereita tuotiin viime vuonna huomattavasti aikaisempaa enemmän,
yhteensä n. 1,2 miljoonaa untuvikkoa Ruotsista ja Tanskasta (Ross 308 ja Cobb) sekä yhteensä n.
2 miljoonaa siitosmunaa Ruotsista ja Tanskasta (Ross 308, Cobb sekä hidaskasvuinen Hubbard
luomutuotantoon) Suomessa haudottaviksi (3 tuojaa). Vuonna 2014 toimintansa aloitti kaksi uutta
broileria tuottavaa yritystä, Huttulan Kukko Oy ja L’Uomu Nokka Oy, joiden molempien toiminta
perustui tuotantopolven siitosmunien tuontiin.
Kalkkunaemountuvikkoja tuotiin Englannista kuusi tuontierää, yhteensä n. 13 800 kpl.
Munintakanojen jalostusainesta entiseen tapaan
Munintakanojen siitosaines tuotiin päivänvanhoina isovanhempaispolven untuvikkoina Saksasta
(yksi erä, n. 1200 kpl) sekä vanhempaispolven untuvikkoina Englannista ja Hollannista (neljä
tuontierää, n. 52 000 kpl). Tuotantopolven munintakanoja ei tuotu maahan.
Vapaaehtoinen siipikarjan tuontierien antibioottiresistenssiseuranta
ETT ohjeisti siipikarjan tuojia lähettämään tuontiuntuvikkojen aluspapereita tutkittavaksi
antibioottiresistenttien bakteerikantojen varalta (ESBL*, AmpC** ja karbapenemaasin tuottajat)
Eviraan, joka teki analyysit omalla kustannuksellaan osana resistenssiseurantaa. Vuonna 2014
tutkittiin yhteensä 48 siipikarjan tuontierää (broileri, kalkkuna ja munintakana), joista kahdesta löytyi
ESBL-entsyymiä tuottavia bakteereita ja kuudesta AmpC-tuottajia, eli 81,4 %:sta tutkituista
tuontieristä ei löytynyt antibioottiresistenttejä bakteerikantoja. Kalkkunaemojen tuontierissä ei
esiintynyt antibioottiresistenssiä.
*extended-spectrum β-lactamases eli laajakirjoista β-laktamaasia tuottavia bakteereja
**AmpC-tyypin β-laktamaasia tuottavia bakteereja

Muu tuonninohjaus
ETT:n ohjeisti vuonna 2014 myös useita lampaantuontikyselyjä, joista vain 30 Texel-pässin tuonti
uutena perustettavalle pässiasemalle toteutui. Lisäksi tuotiin yksi alpakka Englannista ETT:n
ohjeiden mukaisesti.
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7 b. Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n ylläpiti
positiivilistaa rehualan yrityksistä, jotka
sitoutuivat positiivilistan sääntöihin ja osoittivat
riskinhallintakykynsä salmonellan suhteen yli
lakisääteisen tason menevin vapaaehtoisin
toimin.
Positiivilista kattaa laajasti rehualan toimijat
Positiivilistalla oli vuoden 2014 lopussa 46 kotimaista ja yksi ruotsalainen rehualan toimija (26
kotimaassa rehuaineita ja/tai rehuseoksia valmistavaa yritystä, joilla osittain myös tuontitoimintaa, 9
tuojaa ja 12 rahtisekoittajaa).
Päivitetty lista julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa joka keskiviikko, Landsbygdens Folkissa
sekä ETT:n kotisivuilla www.ett.fi.
Sikojen PED-riskin varalta positiivilistan sääntöpäivitys
Positiivilistan sääntöjä päivitettiin 6.11.2014 sikojen PED-riskin hallitsemiseksi koskien sian
veriplasman ja sitä sisältävien rehujen tuontia positiivilistalla olevien yritysten toimesta. PED eli
Porcine Epidemic Diarrhoe on koronaviruksen aiheuttama kaiken ikäisten sikojen ripulitauti, joka on
pikkuporsaille hengenvaarallinen. Tartunnan todettiin syksyllä 2014 levinneen myös Eurooppaan
sen jälkeen, kun se oli aiheuttanut voimakkaita taudinpurkauksia ja valtavia taloudellisia menetyksiä
mm. USA:ssa ja Kiinassa.
Kanadalaisessa tutkimuksessa osoitettiin sian veriplasman olevan yksi mahdollinen PED-viruksen
leviämisreitti. Sian veriplasman ja sitä sisältävien rehujen käytöstä sikojen ruokinnassa päätettiin
pidättäytyä Suomessa elinkeinon yhteisellä päätöksellä.
Rehuhygieniaan liittyvä konsultointi
Yhden rehutehtaan henkilöstölle annettiin yrityksen toimeksiantona rehuhygieniaa ja tautiriskien
hallintaa koskevaa koulutusta.
Rehuseminaari 2014
ETT ry järjesti Helsingin Evirassa yhteistyössä Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa
perinteisen Rehuseminaarin, johon osallistui n. 55 henkeä. Seminaarissa käsiteltiin mm.
rehulainsäädäntöön liittyviä ajankohtaisia asioita, näytteenottoa, salmonellariskinhallintaa
tuontirehuissa tuojan näkökulmasta sekä salmonellasaneerausta tilatasolla. Luennot jyrsijöiden
torjunnasta ja biosidien käytön rajoituksista torjunnassa toivat mielenkiintoista tietoa niin sallituista
menetelmistä kuin suositeltavista toimintatavoistakin.
Rehuseminaarissa pidettiin myös paneelikeskustelu
Rehustrategian 2011-2020 välitarkasteluna.

toimintaympäristön

muutostekijöistä

Rehuseminaarin esitykset ovat luettavissa osoitteessa http://www.ett.fi/sisalto/rehuseminaari-2014.
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ETT:n Rehuseminaari 3.11.2014 Helsingin Evirassa

Kuva: Hannele Nauholz

7 c. Tautisaneeraus- ja riskinhallintakonsultointi
Salmonellasaneerauskonsultointi
ETT:n toimesta tehtiin vuoden 2014 aikana yhteensä 30 tilakäyntiä yhdeksälle tilalle, joilla oli todettu
salmonellatartunta. Tiloista yhdeksän oli nautatiloja ja yksi sikatila.
Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin
yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden kanssa. Lisäksi konsultoitiin yhden nautatilan
salmonellasaneerausta puhelimitse.
Nautatiloista neljä oli keskikokoisia lypsykarjatiloja, kaksi vasikkakasvattamoa, yksi ternistäteuraaksi lihanautakasvattamo ja yksi emolehmätila. Tämän lisäksi saatettiin keväällä 2014 loppuun
erään suuren porsastuotantosikalan salmonellasaneeraus, joka oli aloitettu syksyllä 2013.
Olli Ruoho konsultoi lisäksi laitoskäyneillä salmonellariskin hallintaa kahdella biokaasulaitoksella,
joiden mädätelietettä käytetään lannoitteena kotieläintiloilla. Toisella laitoksista todettiin
salmonellakontaminaatio ja siellä toteutettiin salmonellasaneeraus Olli Ruohon laatiman
suunnitelman mukaisesti.
EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2014 EHEC-bakteereita yhteensä 40
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille EHEC-tartunta
kahdella nautatilalla. Olli Ruoho kävi kymmenellä EHEC-tilalla, otti tarvittavia näytteitä sekä laati
EHEC-riskinhallintasuunnitelmat osin yhteistyössä kunnaneläinlääkäreiden ja teurastamoiden
terveydenhuoltoeläinlääkäreiden kanssa. Muiden EHEC-tilojen riskinhallintaa konsultoitiin
puhelimitse ja sähköpostitse. Osa seurantakäynneistä jäi vuodelle 2015.
Sikadysenteriasaneerauskonsultointi
Vuonna 2013 sikadysenteriapositiivisiksi todettujen 16 sikatilan saneeraus jatkui osittain vielä
vuonna 2014. Tämän lisäksi todettiin sikadysenteriatartunnan uusiutuneen yhdellä jo aiemmin
saneeratulla tilalla. ETT:n toimesta tehtiin yhteensä 30 tilakäyntiä seitsemälle eri sikadysenteriatilalle. Tiloille laadittiin saneeraussuunnitelmat ja konsultoitiin saneerausten toteutusta osin
yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden sekä teurastamoiden edustajien kanssa.

23

Muuta konsultointia
Vuoden 2014 aikana konsultoitiin yhden sikatilan porsasyskäsaneerauksen toteutusta sekä Yersinia
pseudotuberculosis -riskinhallintaa eräällä raakamaidon suoramyyntiä harjoittaneella lypsykarjatilalla. ETT osallistui myös tautiriskikartoituksen tekoon ja tautivastustussuunnitelman laatimiseen
eräässä suuressa emakkorenkaan keskusyksikössä ja sen yhteistyötiloilla. Vuoden aikana tehtiin
tilakäyntejä ja annettiin ohjeita useille Mycoplasma bovis -tartuntatiloille. Lisäksi konsultoitiin
pienryhmätilaisuuksin, puhelimitse ja sähköpostilla useita eri yrityksiä liittyen mahdollisiin
eläintautiriskeihin ja niiden hallintaan.
ETT:n edustajat osallistuivat asiantuntijoina Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Vaasassa
järjestämään valmiusharjoitukseen afrikkalaisen sikaruton varalta sekä vastaavaan Etelä-Suomen
aluehallintoviraston järjestämään harjoitukseen Padasjoella.
Maaseutuviraston ylläpitämän Neuvo 2020 tilaneuvontajärjestelmän ulottaminen koskemaan myös
terveydenhuoltokäyntejä koskevia eläinlääkäreitä työllisti merkittävästi ETT:n henkilökuntaa vuonna
2014. ETT laati kysymykset eläinlääkäreille suunnatun ”Tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat” -neuvontaosion nettitenttiin, ja Olli Ruoho osallistui tilaneuvontajärjestelmän
lanseeraustilaisuuksiin luennoitsijana.
Pälvisilsasaneerausohjelma
ETT ry:n alainen Naseva 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 2014 aikana mukana
17 nautatilaa; 14 lypsykarja- ja kolme emolehmätilaa.

Pälvisilsatartunta

kuva: Tuomas Herva
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7 d. Tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatio
Kansallinen eläinten terveydenhuolto eli ETU-työ
Kansallisen eläinten terveydenhuollon koordinaatio kuului sikojen, nautojen ja siipikarjan osalta
yhdistyksen tehtäviin. Sanna Nikunen koordinoi ETU-sikaryhmien ja Hannele Nauholz ETUsiipikarjaryhmien työskentelyä. Erja Tuunainen ja Olli Ruoho koordinoivat yhteistyössä ETUnautaryhmien työskentelyä Erja Tuunaisen toimiessa ryhmien sihteerinä.
Kansallinen terveydenhuolto oli keskeisenä teemana Hämeenlinnassa järjestetyssä ETT:n 20vuotisjuhlaseminaarissa, johon osallistui yli 80 henkeä. Seminaarin aiheena oli ”Työtä suomalaisen
elintarviketuotannon hyväksi − terveyttä ja hyvinvointia eläimille, turvallisuutta ja laatua ihmisille”.

Nautojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä:















Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja)
Mats Nylund, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Risto Kauppinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä ja Annette Brockmann, sekä Saija Kalenius tai Teija Kokkonen, Evira
Terhi Vahlsten, Faba
Helena Rautala, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tanja Lehtolainen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Kirsi Henttu, läänineläinlääkäreiden edustaja
Laura Kulkas tai Kristiina Sarjokari, 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 ja Annette Brockmann, sekä Saija Kalenius tai Teija Kokkonen, Evira
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)

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä kokoontui kuluneena vuonna neljä kertaa ja ETU-lihanautaasiantuntijaryhmä kolme kertaa. Yksi kokouksista pidettiin yhteiskokouksena MTK:lla Helsingissä.
Eri osanottajatahojen edustus asiantuntijaryhmissä vaihteli kokouskohtaisesti. Kokouksiin osallistui
varsinaisten jäsenten lisäksi satunnaisesti asiantuntijajäseniä em. organisaatioista. Kokouksissa
käsiteltiin mm. Nasevan alustanvaihtoa ja kehittämistä, sekä tuotannollisen terveydenhuollon
kehittämistä. ETU -asiantuntijaryhmät valmistelivat ehdotusta nautaketjun turvallisesta
toimintatavasta ja seurasivat ”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus
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suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen tuloksia ja ETT:n vastustusohjelman toimintaa,
sekä M. bovis -tilanteen kehittymistä. Lisäksi ryhmät osallistuivat nuorkarjateemavuoden
suunnitteluun ja toteutukseen sekä perehtyivät vuonna 2013 toteutetun ruokintateemavuoden
tuloksiin. ETU -asiantuntijaryhmien työn tuloksena julkaistiin ohjeet nautojen lantaisuuden
ehkäisemiseksi.
ETU-nautaeläinlääkäriryhmä
ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja
koskevissa kysymyksissä toimi asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU-nautaeläinlääkäriryhmä
(ent. ETU-nautatautiryhmä):










Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja)
Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy
Heidi Härtel, HKScan Finland Oy
Laura Kulkas, Valio Oy
Paula Syrjälä, Annette Brockmann ja Saija Kalenius tai Teija Kokkonen, Evira
Helena Rautala, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Iris Kaimio, lypsykarjatilojen terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Erja Tuunainen, ETT ry (sihteeri)
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)

ETU -nautaeläinlääkäriryhmä piti vuoden aikana seitsemän netti- tai puhelinkokousta. Tautitilanne
oli säännöllisesti esillä asiantuntijaryhmien kokouksissa. Mycoplasma boviksen vapaaehtoinen
vastustusohjelma, nautaketjun turvallinen toimintatapa -hankkeen valmistelu ja ”Mycoplasma bovis
– tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen etenemisen
seuranta olivat säännöllisesti mukana kokouksissa. Myös Nasevan alustanvaihtoon ja teemavuoden
suunnitteluun liittyviä asioita käsiteltiin. 1.12.2014 voimaan astunutta lääkitsemislainsäädännön
muutosta valmisteltiin ETT:llä ja ETU-nautaeläinlääkäriryhmässä. ETU-nautaeläinlääkäriryhmä laati
eläinlääkäreille näytteenotto-ohjeita tautitilanteisiin yhteistyössä Eviran kanssa. Ohjeet julkaistiin
vuoden 2015 puolella ETT:n verkkosivuilla.

Kuva: Paula Halkosaari
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Sikojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-sika-asiantuntijaryhmä:















Jouni Mäkisalo, MTK:n sikavaliokunta (puheenjohtaja)
Christer Storfors, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät ry
Juhani Kainasto-Ontto (30.9. asti), Tarja Luostarinen (1.10. alkaen) Sikavan erityistason
tuottaja
Maija Yliaho, ProAgria
Claudio Oliviero, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Elias Jukola, teurastamoteollisuuden edustaja
Taneli Tirkkonen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Kristiina Oksanen (30.8.asti), Juha Keskitalo (1.9. alkaen), praktikkoeläinlääkäreiden
edustaja
Taina Laine (31.5. asti), Ina Toppari (1.6. alkaen), Evira
Saija Kalenius (30.8. asti), Liisa Kaartinen (1.9. alkaen), Evira
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Sari Hintikka, Sikava
Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)

Ryhmällä oli vuoden aikana viisi kokousta, joista yksi oli puhelinkokous, yksi läsnäolokokous ja
kolme nettikokousta.
Ryhmässä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat mm. lääkelainsäädännön uudistus, Sikavan
laatujärjestelmä ja sen sertifiointi, valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sekä tautiasioista
erityisesti afrikkalainen sikarutto, PED ja Teschen-Talfan.
Ryhmän puheenjohtaja osallistui 19.3. tilaisuuteen, jossa Sikavalle luovutettiin ISO9001:2008
laatusertifikaatti. Hän piti myös sikasektorin yhteenvedon Eläintautien torjuntayhdistyksen 20vuotisseminaarissa 25.9. Hämeenlinnassa.

ETU-sikaeläinlääkäriryhmä
ETU-sika-asiantuntijaryhmän ja ETT:n tukena työskenteli ETU-sikaeläinlääkäri ryhmä (ent. ETUsikatautiryhmä), jossa oli mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä:











Elias Jukola, HKScan Finland Oy (puheenjohtaja)
Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy
Taina Laine (varajäsen Teija Kokkonen), Evira
Ina Toppari, Evira
Saija Kalenius (30.8. asti), Liisa Kaartinen (1.9.alkaen), Evira
Laura London (1.6. alkaen), Evira
Maija Penttilä, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)
Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)

Ryhmä kokoontui vuoden 2014 aikana kolme kertaa. Ryhmä valmisteli uudet suolinkaisen
torjuntaohjeet, jotka julkaistiin Sikavan nettisivuilla. Muita käsiteltyjä asioita olivat mm.
sikadysenteria, salmonellatutkimukset, Teschen-Talfan, pikkuporsaiden lopetus, afrikkalainen
sikarutto, PED ja sikojen tautitutkimukset Evirassa.
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä:
 Hanna Hamina, MTK, pj.
 Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry
 Pekka Wiro, Atria Chick Oy/Sahalahden Broiler Oy
 Petri Yli-Soini, Atria Chick Oy
 Eija Kaukonen, HKScan Finland Oy (5.5.2014 saakka)
 Essi Tuomola, HKScan Finland Oy (5.5.2014-25.8.2014)
 Leena Pohjola, HKScan Finland Oy (25.8.2014 alkaen)
 Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy
 Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy
 Liisa Kaartinen, Evira
 Laila Rossow, Evira
 Taina-Riitta Seppälä, AVI
 Pirjo Kortesniemi, ETT ry
 Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri)
ETU-muna-asiantuntijaryhmä 2014:















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 (8.9.2015 saakka)
Anna Setälä, Tonest Oy (8.9.2015 alkaen)
Liisa Kaartinen, Evira
Laila Rossow, Evira
Tapio Palmu, läänineläinlääkäri (8.12.2014 saakka)
Jani Soini, läänineläinlääkäri (8.12.2014 alkaen)
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (sihteeri)

ETU-siipikarjayhteistyö
ETT ry koordinoi siipikarjan terveydenhuoltoa Suomessa. Yhdistyksen koordinoimat ETUlihasiipikarja- ja ETU-muna-asiantuntijaryhmät käsittelivät kokouksissaan ajankohtaisia siipikarjan
terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä ja linjasivat kansallista toimintaa.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä piti vuoden aikana neljä ja ETU-muna-asiantuntijaryhmä kolme
puhelinkokousta, minkä lisäksi pidettiin Tampereella molempien ryhmien yhteiskokous. Ryhmät
lähestyivät Eviraa yhteisellä kirjelmällä, jossa esitettiin alan huoli Eviran siipikarjatutkimuksen
resurssien riittävyydestä.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän alainen kolibasilloosityöryhmä käsitteli yhteensä kuudessa
puhelinkokouksessa ekstraintestinaalisia tulehduksia aiheuttavan patogeenin E. colin (APEC eli
Avian pathogenic Escherichia coli) lihasiipikarjatuotannolle aiheuttamia ongelmia ja niiden
ratkaisumahdollisuuksia. Kananmunantuotannossa ilmenneen Gumboro-ongelman selvittämiseksi
ETT järjesti alan edustajille kaksi puhelinkokousta, tiedotti asiasta ja antoi ohjeita tilanteen hallintaan.
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Koulutusta siipikarjan terveydestä ja hyvinvoinnista
ETT ry järjesti yhteistyössä Eviran kanssa ETU-siipikarja-asiantuntijoiden suunnitteleman
täydennyskoulutuskiertueen eläinlääkäreille lokakuulla. Koko päivän koulutuksia pidettiin
siipikarjatiheimmällä Länsi-Suomen alueella kolmella eri paikkakunnalla, Tampereella, Loimaalla ja
Seinäjoella. Koulutuksiin osallistui yhteensä yli 60 eläinlääkäriä. Kouluttajina toimi useita siipikarjaalan osaajia (Lea Lastikka ja Päivi Heikkilä Siipikarjaliitosta, Tiia Tuupanen ja Terhi Laaksonen
Evirasta, lihasiipikarjaterveydenhuollon eläinlääkärit Eija Kaukonen, Leena Pohjola ja Petri Yli-Soini,
munantuotantosektorilla vaikuttava kunnaneläinlääkäri Virpi Rantanen sekä Hannele Nauholz
ETT:stä)
Yhteistyössä Suomen Siipikarjaliiton kanssa pidettiin Tampereella Munintakanojen terveyspäivä,
jossa käsiteltiin mm. munintakanaloiden tautiriskien hallintaa, terveydenhuoltoa ja salmonellavalvontaa, kanojen rokotuksia ja munantuotantoketjun tilojen vakuutusturvaa tarttuvien tautien
varalta. Paikalla oli yli 30 kuulijaa. Alustajina toimivat Laila Rossow/Evira, Ville Pöyri/MSD Animal
Health, Tiia Tuupanen/Evira, Sanna Muurama/LSK Poultry Oy, Päivi Heikkilä/Siipikarjaliitto, Virpi
Rantanen/kunnaneläinlääkäri Laitila ja Hannele Nauholz/ETT ry.
Koulutus- ym. tilaisuuksien materiaalit on julkaistu www.ett.fi > Terveydenhuolto > Siipikarjaterveydenhuolto > Luentoja 2014.
Laatuketjuhankkeella kansallisen tiedon keruuseen
ETT ry haki maaseutuviraston hankerahoitusta ruokaketjun toiminnan edistämiseen. ”Maito- ja
lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto” -hanke, jolle
myönnettiin kaksivuotinen rahoitus vuosille 2015-2016, sisältää siipikarjaosion, jonka tavoitteena on:
•

päivittää vapaaehtoiset kansalliset terveyden ja hyvinvoinnin toimenpiteet ajan tasalle

•

sopia kansallisesta tietojen keräyksestä lihasiipikarjan terveyden ja hyvinvoinnin osalta;
esim. jalkapohjaterveys

•

aloittaa tietojen keräys

Hankkeen valmistelu aloitettiin pitämällä joulukuussa 2014 pienimuotoinen työpaja, jossa käytiin läpi
lihasiipikarjan kansallisen terveydenhuollon tilanne sekä kehittämisryhmän esitys ja suunniteltiin
hankkeen kautta toteutettavia jatkotoimia.

Kuva: Hanna Hamina
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Antibioottien käyttömäärät lihasiipikarjasektorilla tiedossa
ETT:n kautta kerättiin vuonna 2014 tiedot lihasiipikarjalle vuonna 2013 käytettyjen mikrobilääkkeiden
määristä ja käytön syistä (kuva). Lääkitystiedot on kerätty vuodesta 2007 alkaen ETU-lihasiipikarjaasiantuntijaryhmän toimeksiantona.

Eri vuosien (2007-2012) lääkitystietoja sekä lihasiipikarjasta eristettyjen bakteerien
antibioottiresistenssiä koskevaa posteria (Nauholz H., Kaukonen E., Nykäsenoja S., Yli-Soini P.),
esiteltiin Amsterdamissa järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa Responsible Use of
Antibiotics in Animals.
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Naseva  Nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä
Nasevan tietojärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten
meijereille, teurastamoille ja neuvonnalle rakennetaan kokonaan uudestaan. Uudistustyö vei suuren
osan Nasevan työajasta ja resursseista vuonna 2014. Uusi rekisteri otetaan käyttöön elokuussa
2015. Sitä tullaan käyttämään Internet-selaimella osoitteessa www.naseva.fi, kuten vanhaa
rekisteriäkin. 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 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 2014:










Juha Nousiainen, Valio Oy
Ann-Charlott Kjerp, Valioryhmä
Anu Autere, Arla yhteistyömeijerit
Vesa Hihnala, Snellmanin Lihanjalostus Oy
Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy
Harri Jalli, HKScan Finland Oy
Pasi Ingalsuo, MTK
Kajsa Hakulin, MMM
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 kahta lukuun ottamatta nettitai puhelinkokouksina.
Nasevan henkilöstö 2014
Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.
Nasevan käyttö
Nasevan toimintaan osallistui 14 meijeriä (2013: 13) ja viisi liha-alan yritystä (2013: 6). Rekisterissä
oli vuoden lopussa mukana 7580 tilaa. Tiloille tehtiin 5745 (2013: 5872) terveydenhuoltokäyntiä n.
8000 pitopaikkaan (2013: 7909). Rekisteri kattoi 57 % kaikista Suomen nautatiloista (75 %
tuotosseurantatiloista), mutta eläinmäärältään yli 100 naudan karjoista jo n. 90 %.
Nasevan kehitystyö
Naseva-järjestelmän uudistus jatkui vuoden aikana. Nasevan, Sikavan ja MLOY:n toimihenkilöistä
koostuva projektiryhmä kokoontui säännöllisesti sopimaan käytännön toteutuksesta.
Naseva-rekisterin kehittäminen tuotannollisen terveydenhuollon osalta keskittyi ylläpitoon ja
suunnitteluun. ProAgrian kanssa tehtiin yhteistyötä verkkopalveluista saatavien tuotosseurannan
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raporttien kehittämisessä ja suunniteltiin verkkopalveluiden avaamista uuden Nasevajärjestelmän
kautta. Meijereiden ja tutkimuslaboratorioiden tiedonsiirtoa Nasevaan kehitettiin edelleen.
Nasevan laatujärjestelmän kehittämiseksi keskusteltiin nautaketjun turvallisesta toimintatavasta
eläinkaupassa ja eläinten hankinnassa sekä laadunhallinnan pääperiaatteista. Samalla luotiin
materiaalia laatujärjestelmän, laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden pohjaksi. Vastuullisen tuotannon
indikaattorien pohtimista jatkettiin nautaketjuhankkeen myötä.
Rajapinta eläinlääkäriohjelmistoihin
Avoin rajapinta, joka mahdollistaa lääkitys- ja hoitotietojen siirron sähköisesti Nasevaan eläinlääkärija tuotannonseurantaohjelmista, tuotti hoito- ja lääkitystietoja rekisteriin Nasevan kanssa
yhteensopivien eläinlääkäriohjelmistojen (Provet, Kuusivet ja ELO) kautta. ProAgrian ohjelmista
Nasevalink mahdollistaa tietojen kopioinnin Nasevaan ja päinvastoin. Alustanvaihdon yhteydessä
rajapinnassa tapahtuvista muutoksista on informoitu rajapinta-asiakkaita.
Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus
Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin yksi Naseva-koulutustilaisuus joulukuussa
Jyväskylässä. Meijerien tuotantoneuvojia ja yksittäisiä eläinlääkäreitä opastettiin vuoden aikana
Nasevan käytössä. Oulun aluehallintovirastossa pidettiin tammikuussa alueen eläinlääkäreille
koulutusta liittyen M. bovikseen.
Tiedotus
Ruokinnan teemavuosi 2013 päätettiin tammikuussa 2014 Valiolla Helsingissä pidetyssä
teemaseminaarissa. Samalla aloitettiin nuorkarjateemavuosi 2014. Vuoden aikana julkaistiin
lehtiartikkeleita ja pidettiin luentoja liittyen teemavuoden aiheisiin. Sidosryhmille ja eläinlääkäreille
luennoitiin teemavuoden puitteissa mm. M. bovis- tartunnan etenemisestä. Keväällä pidettiin luento
aiheesta Emolehmäpäivien yhteydessä Ikaalisissa ja Pohjois-Savon karjakerhon kokouksen
yhteydessä Kuopiossa sekä syksyllä koulutustilaisuus tuottajille ja sidosryhmille Iisalmessa. Myös
tilatason tautisuojauksesta ja tarttuvista sorkkasairauksista luennoitiin. Faban ja näyttelyitä
järjestävien tahojen kanssa sovittiin eläinnäyttelyiden eettisistä pelisäännöistä. Lisäksi ETT:n
kotisivujen aineistoa päivitettiin mm. Mycoplasma Bovis-, nautaterveydenhuollon ja eläinnäyttelyohjeiden osalta. MaitoPisnes -hankkeen yhteydessä luennoitiin tuottajille Nasevasta.
Läänineläinlääkäreille toimitettiin puolivuotistilastot Naseva-sopimustilojen ja niillä tehtyjen
terveydenhuoltokäyntien määrästä. Tilastoja käytettiin apuna mm. kuntien eläinterveydenhuollon
henkilöstötarpeiden arvioimiseksi.
Lehtikirjoituksia julkaisivat mm. Maaseudun Tulevaisuus, Nauta, ProAgrian tiedotuslehdet,
Eläinlääkärilehti sekä teurastamojen ja meijereiden tuottajalehdet, joille toimitettiin materiaalia. Maito
ja Me -lehdessä julkaistiin ”Nasevasti terveydenhuollosta” -palstaa.
Lääkelainsäädännön uudistuksen edellyttämiin tuotantoeläinten terveydenhuoltoon liittyviin toimenpiteisiin valmistauduttiin ohjeistamalla tuottajia, eläinlääkäreitä ja muita sidosryhmiä.
Vuotuisilla Eläinlääkäripäivillä esiteltiin aineistoa terveydenhuoltokäynneistä tehdyistä yhteenvedoista ja esiteltiin Nasevaa ETT:n osastolla.
Toimihenkilöt osallistuivat asiantuntijoina lukuisiin työ- ja ohjausryhmiin. ETT ry:n eläinlääkärit tekivät
tilakäyntejä mm. salmonella-, EHEC- ja Mycoplasma bovis -tiloille, joista suurimmalle osalle laadittiin
saneeraus- tai riskinhallintasuunnitelma.
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Mycoplasma bovis -vastustusohjelma
ETT lanseerasi 2013 Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tartunnan leviämisriskin hallintaan
eläinkaupassa ja näyttelytoiminnassa. ETT:n Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan liittyi n. 70
nautatilaa vuoden 2014 loppuun mennessä.
Vuonna 2014 tutkittiin lähes 250 vasikoiden sierainlimasta otettua näytelähetystä (10-20 näytettä /
lähetys) vastustusohjelman puitteissa. Tutkittujen karjojen joukosta ei löytynyt yhtään positiivista
karjaa. M. bovis -ohjelmaan kuuluminen ja näytteenotto ovat mukana ETT:n ohjeissa
eläinnäyttelyihin osallistuttaessa. Ohjelmaan kuuluminen edistää myös eläinkaupan turvallisuutta.
Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa
Oireiden perusteella tehdyssä näytteenotossa M. bovis -taudinaiheuttajaa oli vuoden vaihteessa
löytynyt 26:lta tilalta, joista kuusi oli lypsykarjoja (kuva alla).
”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa”
-tutkimushankkeessa tutkittiin mm. tartunnan hallintamahdollisuuksia lypsykarjatiloilla. Hankkeessa
olivat mukana kaikki tartunnan saaneet lypsykarjatilat yhtä lukuun ottamatta ja lisäksi epäilytiloja,
joissa oireiden tai muiden taustatietojen (esim. tuonnit) perusteella voitiin epäillä M. bovis -tartuntaa.
Näistä karjoista otettiin näytteitä tautitilanteen selvittämiseksi. Mikäli tutkimuksissa todettiin viitteitä
M. bovis -tartunnasta, tila pääsi mukaan seurantaan, ja sille tehtiin hankkeen kustannuksella tarkka
tartunnan selvitys sekä riskinhallintasuunnitelma.
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Sikava  Sikaloiden Terveysluokitusrekisteri

Sikavan tilanne 2014
Vuoden 2014 lopussa Sikavaan kuului 1528 (2013: 1747) sikojen pitopaikkaa, joista kansallisella
tasolla oli 1366 kpl (2013: 1456) kpl, perustasolla 61 kpl (2013: 80), passivoituja tai tyhjiä 101 kpl
(2013: 211). Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 6285 (2013: 6587) eläinlääkäreiden tekemää
terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpidosta vastasi Maatalouden Laskentakeskus MLOY.
Sikavan henkilöstö 2014
Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Sanna Nikunen ja rekisterivastaavana Sari Hintikka.
Sikavan johtoryhmä
Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden
aikana Taneli Tirkkonen (varajäsen Niina Immonen) A-tuottajat Oy ja Pohjanmaan Liha, Elias Jukola
(varajäsen Olli Paakala) HKScan Finland Oy, Ari Pummila (varajäsen Ari Penttinen) Saarioinen Oy
(31.1.asti), Martti Hassila (varajäsen Tomas Gäddnäs) Snellmanin Lihanjalostus Oy, Mika Myllymaa
Mika Myllymaa Oy, Kajsa Hakulin MMM, Taina Laine Evira ja Jouni Mäkisalo MTK (varajäsen Vesa
Harjunmaa). 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 yhdeksän, joista yksi oli sähköpostikokous.
Sikavan johtoryhmä on vahvasti sitoutunut laatujärjestelmän ylläpitoon, ja siihen liittyviä asioita
käsiteltiin kaikissa johtoryhmän kokouksissa. Sikavan rekisterin alustanvaihtoprojekti oli käynnissä
koko vuoden ajan ja jatkuu vuodelle 2015. ETT ry sai rahoitusta ruokaketjuhankkeelle, jonka
sikaosion tarkoituksena on selvittää sikojen hyvinvoinnin saamista hyväksytyksi osaksi Eviran
myöntämää kansallisen laatujärjestelmän statusta. Muita johtoryhmässä käsiteltyjä asioita olivat
mm. valvottujen pito-olosuhteiden lokerohyväksyntä, kansallisen tason ehtojen sääntömuutokset ja
huhtikuussa lähetetty informaatiokirje tuottajille ja eläinlääkäreille.
Sikavan laatujärjestelmä
Sikavan laatujärjestelmätyö eteni. Bureau Veritas myönsi Sikavalle ISO9001:2008 -standardin
mukaisen sertifikaatin 19.3.2014.
Laatujärjestelmän ylläpitoon ostettiin Kati Kastisen työpanosta ProAgrian lihaosaamiskeskukselta.
Ulkoiset auditoinnit ostettiin Bureau Veritakselta, ja Sikavan sisäisten auditointien tekijänä jatkoi
EnviroVet Oy. Evira teki kansalliseen laatujärjestelmään liittyvän katselmoinnin joulukuussa.
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Sikavan laatujärjestelmän sertifikaatin luovutus 19.3.2014

Kuva: Suvali 3 -hanke

Laatujärjestelmän mukaisia terveydenhuoltokäyntien auditointeja tehtiin 10 kpl ja yksi
laatujärjestelmän sisäinen auditointi. Lisäksi auditoitiin 56 terveydenhuoltokäyntiraporttia. Ulkoiset
auditoinnit siirtyivät tehtäväksi vuoden 2015 puolelle.
Sikavan laatujärjestelmään tukeutuva Lihatiedotuksen Laatuvastuu-kampanja aloitettiin TVmainonnalla 1.5. alkaen.
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
60 pitopaikkaa.
Vuoden 2014 aikana Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkäri teki kuusi tilatason tautisuojauskatselmusta, joista yhden tanskalaiselle tilalle tuonninohjauksen puitteissa.
Erityistilanteet tiloilla
Kapia todettiin yhdellä ja sikadysentriaa neljällä tilalla, jotka kuuluivat samaan tautiepidemiaan.
Uusia salmonella- tai porsasyskätapauksia ei todettu vuoden aikana.
Yhteistyö ulkomaille
Sveitsiläinen 11 hengen delegaatio, johon kuului henkilöitä eri maatalouden sektoreilta, kävi
tutustumassa Sikavan toimintaan lokakuussa. Samassa yhteydessä heille järjestettiin sekä tila- että
teurastamovierailu.
Uutisointi ja abstraktit
Sikavan avoimilla verkkosivuilla on vuoden 2014 aikana julkaistu 30 tiedotetta ajankohtaisista
asioista ja näiden lisäksi Sikavan huoltokatkoja koskevat tiedotteet. Tiedotteet on pääsääntöisesti
julkaistu myös ruotsiksi. Eläinlääkäreiden uutisosiossa julkaistiin 13 tiedotetta.
Sikavan toiminnasta esiteltiin posteria ESPHM:n (European Symposium on Porcine Health
Management) Italian kongressissa toukokuussa. Aiheina olivat Pirjo Kortesniemen “Online register
with health classification – an efficient tool to control swine diseases” ja Sanna Nikusen ”National
health care and welfare program for swine in Finland 2012”.
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Selvitys lihaketjun laatujärjestelmien jatkokehityksestä; joka sektorille jotain

Lihaketjun laatujärjestelmätyössä keskeisiä vastuullisuutta kuvaavia osa-alueita ovat eläinten terveys,
hyvinvointi ja tuoteturvallisuus. Näistä vastuullisuuden osa-alueista sekä yli lakisääteisyyden menevistä, alan
vapaaehtoisista toimista eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja tuoteturvallisuuden ylläpitämiseksi saadaan
tietoa valtakunnallisista nautojen ja sikojen terveydenhuolto-ohjelmista, joita ETT ry koordinoi

Syksyllä 2014 maa- ja metsätalousministeriö myönsi ETT ry:lle rahoituksen selvitystyön tekemiseksi
siitä, miten lihaketjun laatujärjestelmissä tullaan jatkossa etenemään.
Ensimmäinen lihaketjun alkutuotannon laatujärjestelmä luotiin elinkeinon yhteistyöllä sianlihantuotantoon Sikavan pohjalle vuonna 2013. Eviran myönsi laatujärjestelmälle kansallisen statuksen
samana vuonna. Sikavan järjestelmällinen terveydenhuoltotyö ylittää merkittävästi lainsäädännön
vaatimukset eläinten terveyden ja kansanterveyden osalta. Hyvinvoinnin osalta ei järjestelmässä
olemassa olevien kriteereiden katsottu ylittävän lainsäädännön vaatimuksia. Haasteelliseksi
lainsäädännön ylittävien kriteereiden määrittämisen tekee se, että lainsäädännössä on vaatimuksia
pelkästään sian rakennetulle lähiympäristölle. Sikavan terveydenhuoltokäyntiin on vuonna 2010
otettu havaintokohteita Welfare Quality® -hyvinvoinnin arviointimenetelmästä tilaolosuhteissa.
Selvityksessä käytiin läpi Sikavan terveydenhuoltokäynnin ja WQ®-arvioinnin havaintokohteet,
niiden yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Koska meneillään oli Sikavan internetpohjaisen rekisterin
muutostyö, keskustelua kriteereistä jatketaan, kun uusi Sikavan tietojärjestelmä on käytössä.
Selvityksen puitteissa Sikavan jäsenteurastamoilla toteutettiin sikojen hyvinvoinnin teurastamotason
WQ®-arviointi. Arvioinnit toteutti ell. Katri Halinen-Elemo kesällä 2014. Tulokset eivät valmistuneet
selvityksen määräajan puitteissa, mutta ovat valmistuessaan keskeinen raportti määriteltäessä
hyvinvoinnin kriteereitä laatujärjestelmään. Laatujärjestelmän luominen ja sertifiointi v. 2014 olivat
yksi osa alan kuuden kohdan ohjelmasta sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Nasevan johtoryhmässä nautaketjun laatujärjestelmästä keskusteltiin ja esitettiin sen eteenpäin
viemistä mm. ohjeistamalla eläinliikennettä. Tämän avuksi esitettiin sähköisen terveystodistuksen
laatimista Nasevaan. Johtoryhmä esitti tuotannollisen terveydenhuollon edelleen kehittämistä.
Kansallisen tason tavoitteiden saavuttamista tulisi myös edistää mm. hyvinvointinäkökulmasta.
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Mahdollisen laatujärjestelmän
tuottamisvälineenä.

tulisi

palvella

yrityksiä

laatutyöhön

tarvittavan

tiedon

Selvityksen puitteissa toteutettiin kaksi työpajaa, joissa määriteltiin turvallisen eläinkaupan mallia
(kuva 2). Jotta turvallisen eläinkaupan malli toteutuisi, tulisi Nasevaan sitoutumisen asteen kasvaa
nykyisestä n. 55 %:sta yli 95 %:iin, arvioitiin työpajassa.

Nautasektorilla tautiriskienhallinnassa ja tautien vastustuksessa on keskeistä hallita eläinliikennettä.
Nautatilojen monimuotoisuus, uudet tuotantomuodot ja yksikkökoon kasvu ovat viime vuosien
aikana kasvattaneet tautiriskejä, joten eläinliikenteen hallintaan tarvitaan uusia pelisääntöjä. Myös
tilan sisäistä eläinliikennettä on tarpeen pohtia uudestaan siten, että tautien leviäminen ehkäistään.
Elävien eläinten tuonti on yksi nautaketjun riskeistä, ja sen merkitystä tulee jatkossakin korostaa.
Selvityksen mukaan tulisi ”välitysvasikka” käsitteenä määritellä tarkemmin samoin
salmonellanäytteenottotarve. Asiantuntijoilta toivottiin myös lisäksi selkeää päivitettyä ohjeistusta
koskien hengitystietulehdus-, ripuli- ja sorkkasairauksien ehkäisemiseen liittyviä toimia. Todettiin,
että toimintamallista tarvitaan jatkossa vahvaa ja asiallista viestintää.
Lihasiipikarjasektorilla tehtiin suunnitelmia kansallisen tiedon keruusta ja pohdittiin mm. Broilerin
kansallista datapankkia, joka sisältäisi tilarekisterin ja broilerintuotannosta teurastamoilta kerättäviä
tietoja. Nämä tiedot kerättäisiin ETT:lle kansalliseksi yhteenvedoksi. Näin pystytään kansallisesti
kertomaan yksityiskohtaisemmin broilereiden hyvinvoinnista mm. jalkapohjaterveyteen perustuen
sekä avaamaan kuluttajalle broilerintuotannon ”tehokkuutta” positiiviselta kannalta (= hyvinvoinnin
osa-alueet, ympäristö ja vastuullisuuden ulottuvuudet). Lisäksi ETT:llä jatketaan lihasiipikarjan
mikrobilääkkeiden käyttömäärien ja -syiden keräämistä vuosittain.
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7 h. Asiantuntijatoiminta

Työ- ja ohjausryhmät
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2014 asiantuntijoina useaan työ- ja ohjausryhmään.
Suurin osa työryhmistä oli eri viranomaistahojen ylläpitämiä:




























Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä
(Helsingin yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys)
ELV / Eläinlääkkeet, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä (MMM)
Eläinlääkintöalajaosto (MMM)
Eläintautiriskien hallinta kotieläintalouden rakennemuutoksessa -hankkeen ohjausryhmä
(Evira, MTT)
Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmä
Eläinten hyvinvointikorvauksen valmistelu- ja toimeenpanotyöryhmä (MMM, Mavi)
Emakon tuotantokestävyyshanke (HY)
FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira)
FP7 PROHEALTH ”Sustainable Pig and Poultry Production in Europe” (EU)
Ihmiselle tautia aiheuttavien bakteereiden esiintyminen ja kontaminaatiolähteet
raakamaidossa -hankkeen ohjausryhmä (Evira, HYELTDK)
Jalat kuntoon -hankkeen ohjausryhmä (Helsingin yliopisto)
Kanapunkki hallintaan munintakanaloissa -hankkeen ohjausryhmä (MTT)
Lihasikojen visuaalisen lihantarkastuksen edellytykset Suomessa -hankkeen ohjausryhmä
(MMM)
Luomubroilerituotannon käynnistäminen -hankkeen ohjausryhmä (Suomen Siipikarjaliitto)
Maitotilojen rakennemuutos hallintaan -hankkeen ohjausryhmä (MTT)
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja
ihmisten välisiin tartuntoihin -hankkeen ohjausryhmä (Evira)
MTK:n sikajaosto
Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa
nautakarjataloudessa -hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä (HY)
Rehualajaosto (MMM)
Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi
-hankkeen ohjausryhmä (Evira, MTT)
Rehukuljetusten hyvän käytännön ohjeet -työryhmä (Elintarvikealan kuljetusyrittäjät EKY ry)
Sow monitor - Porsimisen automaattinen havaitseminen -hankkeen ohjausryhmä (HY)
Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen
-tutkimushankkeen ohjausryhmä (HY)
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (ETT:n edustaja varapj.)
Uusien lypsykarjapihattojen tarttuvat sorkkasairaudet - hankkeen ohjausryhmän (Evira,
HYELTDK)
Uutta eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä
Yersinia Pseudotuberculosis raakamaidossa -epidemian jatkoselvitystyöryhmä (Evira,
HYELTDK)
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Luennointi
ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2014 aikana tarttuvien eläintautien torjunnasta ja tautiriskien
hallinnasta, 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 tuottajille, eläinlääkäreille ja muille sidosryhmille. Lisäksi ETT on
osallistunut Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden koulutukseen
luennoimalla mm. tautiriskien hallinnasta ja tautisaneerauksista.

Olli Ruoho luennoi useissa tilaisuuksissa vuoden mittaan

Kuva: Sanna Nikunen

7 i. Kansainvälinen yhteistyö
ETT ry:n hallitus linjasi yhdistyksen toimintaa päivittämällä sen avainprosessit, vision, mission ja
strategiset tavoitteet vuosille 2014-2019. Visiona on, että ETT ry on kansainvälisesti tunnustettu
asiantuntijataho, jonka erityisalana on tuotantoeläinten terveydenhuollon kehittäminen ja tarttuvien
tautien riskien hallinta
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Kansainvälisiä vieraita ETT:llä
ETT järjesti tammikuulla 2014 Helsingissä pohjoismaisen yhteistyökokouksen, johon osallistuivat
edustajat tuotantoeläinten tuontia ohjaavista elinkeinon organisaatioista Ruotsista, Norjasta ja
Tanskasta.

Ebba Suneson (SDS, Ruotsi), Nina Svendsby (KOORIMP, Norja), Erik Rattenborg
(SEGES, Tanska) ja Pirjo Kortesniemi (ETT, Suomi)
Kuva: Hannele Nauholz

Sveitsistä kävi lokakuulla 11 hengen delegaatio Seinäjoella tutustumassa ETT:n, Sikavan ja
Nasevan toimintaan. Ryhmän, joka koostui eri alojen edustajista (teurastamo, eläinvälitys,
eläinrekisterit jne.), kanssa tehtiin myös sikalavierailu.

Sveitsiläisdelegaatio Sami Eerolan sikalassa Nurmossa

Kuva: Hannele Nauholz
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ETT:läiset edustamassa
Pirjo Kortesniemi ja Olli Ruoho osallistuivat Tukholmassa Pohjoismaiden ja Baltian maiden
yhteiseen bioturvallisuusseminaariin (Nordic-Baltic Seminar Biosecurity; experiences, training,
motivation and economic aspects), jossa Kortesniemi luennoi elinkeinon yhteisesti sopimista
toimista tarttuvien eläintautien riskinhallinnassa. Seminaarin järjesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden
eläintautivalmiusyhteistyöryhmä N-BVCG Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiantona.
Olli Ruoho osallistui Helsingissä pidettyyn yhteispohjoismaiseen sorkkasairausseminaariin (Nordic
Claw Seminar), jossa hän piti esityksen tartunnallisten sorkkasairauksien riskinhallinnasta hiehojen
rahtikasvatuksessa (Risk management of infectious hoof diseases ih heifer breeding units outside a
dairy farm). Lisäksi hän osallistui EAAP-kongressiin Kööpenhaminassa (European Federation of
Animal Science).
Hannele Nauholz esitteli suomalaisen lihasiipikarjan vähäistä antibioottien käyttötarvetta koskevaa
posteria (Nauholz H., Kaukonen E., Nykäsenoja S, Yli-Soini P.) Amsterdamissa Responsible Use of
Antibiotics in Animals -konferenssissa. Hän osallistui myös ETT:n edustajana Uppsalassa
järjestettyyn African Swine Fever -workshopiin (järjestäjänä Statens veterinärmedicinska anstalt
SVA).
Sanna Nikunen osallistui Italian Sorrentossa ESPHM-kongressiin (6th European Symposium of
Porcine Health Management), jossa Sikavan toimintaa esiteltiin kahden posterin muodossa:



Nikunen S., Kortesniemi P.: Online register with health classification - an efficient tool to
control swine diseases
Nikunen S., Kortesniemi P.: National health care and welfare program for swine in Finland
2012

Sanna Nikunen kävi Tanskassa tekemässä tilatason tautisuojauskatselmuksen tilalla, joka on
mahdollisesti hakeutumassa alkuperätilaksi sikojen Suomeen tuontia varten. Nikunen tutustui
samassa yhteydessä tanskalaisen sikapraktikon työhön 2 päivän ajan. Hän osallistui myös Tanskan
sikapraktikoiden kaksipäiväisille koulutuspäiville (Danske Veterinaer Hyologisk Sällskap, Kolding).
Sari Hintikka osallistui Herningin tuottajille suunnattuun sikakongressiin Tanskassa.

Workshopissa pohdittiin afrikkalaisen sikaruton riskinhallintaa Euroopan
johtavien asiantuntijoiden opastuksella 6.-7.3.2014
Kuva: Hannele Nauholz
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7 j. Tiedotus
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista kotisivuillaan www.ett.fi. Vuoden 2014 aikana julkaistiin n.
65 uutista ja päivitettiin sivuston tietoja sekä suomen- että ruotsinkielisinä.
Yhdistys julkaisi vuonna 2014 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 omalla osastolla vuoden 2014 Eläinlääkäripäiville 3.-5.12.2014.
Sikava osallistui myös päivien posterinäyttelyyn

ETT:n osasto Eläinlääkäripäivillä 2014

Kuva: Sari Hintikka

Jaana Husu-Kallio, Mari Heinonen, Pirjo Kortesniemi ja
Veikko Tuovinen Eläinlääkäripäivillä
Kuva: Hannele Nauholz
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8. 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
Asiantuntijaeläinlääkäri,
Sikava

Sari Hintikka
Rekisterivastaava,
Sikava

Paula Halkosaari
Rekisterivastaava,
Naseva

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

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

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

PL 221
60101 Seinäjoki

Erja Tuunainen
Asiantuntijaeläinlääkäri,
Naseva
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

Marketta Rantala
Hallintovastaava
GSM: 050 561 0897
marketta.rantala@ett.fi
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