Vuosikertomus 2015

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
Tautien torjunnasta terveydenhuoltoon
Vuosi 2015 oli yhdistyksen 21. toimintavuosi.
Yhdistys perustettiin alun perin vuonna 1994
ohjaamaan eläinten ja rehujen tuontia siten,
että tuontiin liittyvät tautiriskit hallitaan
Suomen liittyessä Euroopan Unioniin. Alusta
lähtien oli vahvana painopistealueena mukana
myös tilojen ja koko alkutuotantoketjun
ohjeistaminen
suojautumaan
tarttuvilta
eläintaudeilta.
Kansallisen eläinten terveydenhuollon kehittäminen ja koordinaatio tulivat mukaan yhdistyksen
toimenkuvaan vuonna 2001. Kuluneiden vuosien aikana ETT ry:n toiminta on muuttunut yhä
enemmän terveydenhuoltopainotteiseen suuntaan sekä nauta-, siipikarja- että sikasektoreilla.
Yhdistys ylläpitää ja kehittää nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa ja
sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavaa, sekä on aktiivinen toimija siipikarjatilojen
terveydenhuollon kehittämisessä. Niinpä yhdistyksen nimi vuosikokouksen päätöksellä muutettiinkin
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:stä Eläinten terveys ETT ry:ksi, joka entistä paremmin kuvaa
yhdistyksen nykyistä toimintaa.
Yksi virstanpylväs nauta- ja sikatilojen terveydenhuollon kehittämisessä ja koordinaatiossa
saavutettiin, kun Nasevan ja Sikavan tietojärjestelmien mittava kaksivuotinen kehitystyö
yhteistyökumppani Maatalouden Laskentakeskus Oy:n kanssa saatiin valmiiksi ja tietojärjestelmät
avattiin uudistettuina 17.08.2015. Uudistus paransi merkittävästi tietojärjestelmien käytettävyyttä ja
mahdollisuuksia erilaisten raportointityökalujen käyttöön eläinten terveydenhuollon kehittämiseksi
niin tila-, yhteisö- kuin koko maankin tasolla. Järjestelmistä on saatavissa dokumentoitua tietoa
eläinten terveydentilasta, hyvinvoinnista, tuotanto-olosuhteista ja lääkkeiden käytöstä kotimaisten
elintarvikkeiden markkinoinnin tueksi.
Merkittävänä tekijänä eläinten terveydenhuollon kehittämisessä ovat olleet tuotantosektorikohtaiset
asiantuntijatyöryhmät, joissa on kattava edustus eri asiantuntija- ja sidosryhmätahoilta. Nauta- ja
sikasektorin asiantuntijatyöryhmillä on ollut varsin oleellinen rooli terveydenhuollon tietojärjestelmien
kehittämisessä.
Perusasioiden merkitys korostui
Terveydenhuoltopainotteisuudesta huolimatta kuuluivat tuonnin ohjaus, tautisaneerauskonsultointi
ja positiivilistatoiminta edelleen merkittävinä osa-alueina yhdistyksen toimintaan. Alkutuotannossa
yhdistyksen toiminnan aikana tapahtunut merkittävä rakennemuutos, yksikkökoon kasvu ja
tuotannon ketjuuntuminen ovat entisestään korostaneet tautiriskien hallintaan liittyvien
perusasioiden merkitystä. Tämä tosiasia tuli vuoden mittaan käytännön tasolla useampaankin
kertaan selkeästi esille. Hyvä ja avoin yhteistyö eri toimijoiden kesken on kaikkien etu. Kriittisissä
tilanteissa täytyy olla valmiutta nopeaan reagointiin ja kyky tehdä joskus kipeiltäkin tuntuvia
päätöksiä. Suomalaisten tuotantoeläinten hyvästä terveydentilasta hyötyy lopulta koko alkutuotanto
ja sen tuotteita jalostava elintarviketeollisuus.
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Ruokaketjuhankkeen ensimmäinen toimintavuosi
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamiin ruokaketjuhankkeisiin kuuluvan ”Maito- ja lihaketjun
jäljitettävyysjärjestelmät – avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto” -hankkeen (myöhemmin
ruokaketjuhanke) ensimmäisenä toimintavuonna keskityttiin ensisijaisesti pohtimaan pelisääntöjä ja
toimintamalleja nautatilojen turvalliseen eläinliikenteeseen tautiriskien hallitsemiseksi ja
minimoimiseksi. Turvallisia toimintamalleja nautaketjuun pohdittiin useissa eri työryhmissä mm.
tilojen välisen eläinkaupan, hiehohotellitoiminnan, teurastamoiden ohjaaman eläinliikenteen ja
jalostuseläinliikenteen näkökulmista. Yhteisenä huolen aiheena on kotimaassa jo olevien tarttuvien
nautatautien leviäminen edelleen eläinliikenteen mukana, mikäli ei saada luoduksi yhteisiä, kaikkien
osapuolten hyväksymiä toimintamalleja. Merkittävänä riskinhallinnan työkaluna pidetään tilojen
mukanaoloa Nasevassa, sinne kertyvää tietoa eläinten terveydentilasta ja tämän tiedon käyttöä
eläinkaupassa ja eläinliikenteen ohjauksessa.
Nautaosion lisäksi ruokaketjuhankkeessa on sika- ja siipikarjaosio. Sikaosiossa työstettiin Sikavan
terveydenhuoltokäyntien pohjalta hyvinvointi-indeksin kriteereitä ja teurastamoilla tehdyn Welfare
Quality® -arvioinnin tuloksia. Tavoitteena on määritellä sianlihantuotantoon eläinten hyvinvointia
kuvaavat mittarit, jotka ovat todennettavissa Sikavasta. Siipikarjaosiossa kerättiin kansallista tietoa
lihasiipikarjan, ensisijaisesti broilereiden, hyvinvoinnin osa-alueista ruokaketjun eri toimijoiden
käyttöön.
Uudet tautiuhat työllistivät
Baltian maissa ja erityisesti Virossa vuoden aikana levinnyt afrikkalainen sikarutto vaati yhdistyksen
resursseja ennaltaehkäisevien toimintatapojen ja ohjeiden laatimiseksi. Taudin torjuntaan liittyvistä
kysymyksistä, toimenpiteistä sekä tiedottamisesta pidettiin useita yhteistyöpalavereja ja
työryhmätapaamisia viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Afrikkalaisen sikaruton
rantautuminen Suomeen on pyrittävä kaikin keinoin estämään, sillä se olisi vakava isku maamme jo
ennestäänkin kannattavuusongelmista kärsivälle sikataloudelle.
Toinen yhdistystä merkittävästi työllistänyt tautiuhka oli nautatiloilla kolme vuotta aiemmin
ensimmäisen kerran todettu Mycoplasma bovis. Taudin torjuntaan ja sen hallintaan laadittiin ohjeita
tiiviissä yhteistyössä sen esiintymistä, leviämistä ja torjuntatapoja selvittäneen tutkimusprojektin
kanssa. Mycoplasma bovis- tartuntojen leviäminen antoi osaltaan uutta potkua ruokaketjuhankkeen
pohdinnoille uusista toimintatavoista tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi nautaketjussa.
Kolmantena merkittävänä tautiuhkana nousi vuoden aikana esille siipikarjasektorilla ja erityisesti
harrastesiipikarjatiloilla todettujen Mycoplasama gallisepticum ja Mycoplasma synoviae
-tartuntojen torjunta ja niiden muodostama uhka varsinaisille tuotantosiipikarjatiloille. Asetusluonnos
M. gallisepticumin poistamiseksi viranomaisten toimesta vastustettavien tautien listalta herätti
runsaasti keskustelua siipikarjasektorilla ja työllisti myös yhdistystä sekä siipikarjaasiantuntijatyöryhmiä. Vastuu tarttuvien tautien torjunnasta siirtyy entistä enemmän elinkeinon
itsensä kannettavaksi.

Olli Ruoho
Vs. toiminnanjohtaja
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2. Yhdistyksen hallinto ja organisaatio
Vuosikokous
Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistyksen
hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 19.2.2015.
Vuosikokouksen näkyvimpiä päätöksiä oli yhdistyksen nimenmuutos Eläinten terveys ETT ry:ksi.

Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Munapakkaamot eivät esittäneet omaa edustajaa hallitukseen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Nousiainen Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin lisäksi
seuraavat seitsemän jäsentä ja varajäsentä:
- Kjerp Ann-Charlott, Valio Oy

- Kiljunen Jaana, Valio Oy

- Mäkelä Ari, Valio Oy

- Sarjokari Kristiina, Valio Oy

- Kilpeläinen Sami, Arla Oy

- Autere Anu, Ruhan Meijeri Ky (Arla-ryhmä)

- Jukola Elias, HKScan Oy

- Jäppilä Veli-Matti, HKScan Oy

- Tirkkonen Taneli, A-Tuottajat Oy/
Osuuskunta Pohjanmaan Liha

- Herva Tuomas, A-Tuottajat Oy /
Osuuskunta Pohjanmaan Liha

- Gäddnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Partanen Kirsi, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Wiro Pekka, A-Tuottajat Oy /Atria Chick Oy

- Seikola Jarmo, HKScan Finland Oy

Hallitus piti vuoden aikana kuusi kokousta.
ETT:n hallituksen edustajat tapasivat Eviran pääjohtaja Matti Ahon ja eläinten terveys- ja hyvinvointitoimintakokonaisuuden johtaja Paula Kinnusen joulukuussa 2015. Tapaamisen aikana
keskusteltiin tarttuvien tautien hallinnasta (painopisteinä afrikkalainen sikarutto ja salmonella) ja
siihen tarvittavista resursseista sekä yhteistyön kehittämisestä kriisiviestinnän osalta. Myös eläinten
hyvinvoinnin edistäminen, valvonta ja valvontatuloksista viestittäminen olivat päivän teemoina.

Tilintarkastus
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Seinäjoki.

Toimihenkilöt
Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Pirjo Kortesniemi, jonka
alaisuudessa työskenteli 7 toimihenkilöä. Yhdistyksellä oli toimipisteet Seinäjoella ja Laukaassa
(Lievestuore). Toimintavuoden aikana yhdistyksen Lievestuoreen toimipiste muutti uusiin
toimitiloihin.

5

6

3. Jäsenistö
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuonna 2015 varsinaisia jäseniä
olivat seuraavat 32 (2014: 30) meijeriä, teurastamoa ja munapakkaamoa:
Varsinaiset jäsenet
Meijerit:


















Arla Oy
Hirvijärven Osuusmeijeri
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Juustoportti Food Oy
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
Luomu Invest Oy
Länsi-Kalkkuna Oy
Mika Myllymaa Oy
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
Paimion Teurastamo Oy
Pöntiön Lihatuote Oy
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Munapakkaamot:






Kieku Oy
Kurjessuon Munapakkaamo
DAVA Foods Finland Oy
Munapiste Stam
Närpiön Munapakkaamo Oy

Kannattajajäsenet
Yhdistyksellä oli 163 (2014: 160) kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. rehu- ja
vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä eläinlääkäreitä ja muita
sidosryhmiä.
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4. Talous
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä
kannattajajäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Yhdistys sai tuloja myös luennointi-,
tiedotus- ja asiantuntijapalvelutuottoina.

Jäsen- ja vuosimaksutuotot
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2015 oli 24,50 € / jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2014 tilitettyä alkavaa 165 000 €). ETT:n varsinaisten jäsenten yhdistykselle maksamat
jäsenmaksut olivat yhteensä 285 498,50 € (2014: 278 908,00 €).
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 385 350,94
€ (2014: 484 007,16 €).
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
307 327,14 € (2014: 324 000,03 €).
Kannattajajäsenmaksutuotot
Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 33 800 € (2014: 33 065 €).
Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointi-, tiedotus- ja asiantuntijapalvelutuotot olivat yhteensä 173 351,08 € (2014: 141 366,26
€).
Tulos
Koko yhdistyksen tulos oli - 70 544,46 € (2014: + 53 184,95 €) ja se muodostui
kustannuspaikoittain seuraavasti:
ETT:n ylijäämä 283,09 € (2014: + 15 530,60 €)
Sikavan alijäämä 39 120,23 € (2014: + 43 780,40 €)
Nasevan alijäämä 31 707,32 € (2014: - 6 126,05 €)
Sikavan ja Nasevan tulosta rasitti tietojärjestelmien kehitystyö. Tappioiden kattamiseen käytettiin
edellisten vuosien ylijäämiä.
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Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2015

1.1. - 31.12.2014

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut

9 732,45
0,00
163 618,63

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

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

173 351,08

141 366,26

-495 221,51

-480 001,02

-87 204,94
-17 956,59
-600 383,04

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

-3 596,82

-4 146,65

-652 098,87

-624 537,77

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-1 256 078,73

-1 208 400,55

Kulujäämä

-1 082 727,65

-1 067 034,29

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

1 011 976,58

1 119 980,19

Tuotto-/Kulujäämä

-70 751,07

52 945,90

207,10
-0,49
206,61

239,05
0,00
239,05

Tuotto-/Kulujäämä

-70 544,46

53 184,95

Tilikauden alijäämä

-70 544,46

53 184,95

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Varsinaisen toiminnan muut kulut

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

31.12.2015

31.12.2014

0,00

73,96

10 568,57

12 218,01

148,00

148,00

1 964,38
1 500,00
36,19
670,50
33 902,93
38 074,00

26 225,38
1 500,00
35,19
0,00
19 351,80
47 112,37

Rahat ja pankkisaamiset

406 638,60

683 541,53

Vastaavaa yhteensä

455 429,17

743 093,87

70 687,32
330 050,40
-70 544,46
330 193,26

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

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat, lyhytaikainen
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

22 347,25
13 583,11
89 305,55
125 235,91

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

Vastattavaa yhteensä

455 429,17

743 093,87

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
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
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5. Toimintakatsaukset 2015
5 a. Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus
Yhdistys ohjasi tuotanto- ja harraste-eläinten tuontia tautiriskien hallitsemiseksi. Taulukoissa on
esitetty tuotujen eläinten määrä ja suluissa tuontierien määrä.
Naudat
Nautoja tuotiin ETT:n ohjeita noudattaen viisi tuontierää (2014: 4), yhteensä 49 liharotuista eläintä
(2014: 19). Tanskasta tuli kaksi nautaa yhdelle tilalle ja Ruotsista 47 nautaa viidelle eri tilalle.
Eläinlaji

Rotu

Ruotsi

Tanska

Yht. 2015

Vrt. 2014

Nauta
Charolais
Dexter
Hereford
Highland Cattle
Limousine
Simmental
Naudat yhteensä

20

10
2
1

21
3
3

8

47 (4)

2 (1)

49 (5)

450

Naudantuonti 1995-2015

400

(sis. biisonit)

19 (4)

350
Yhteensä
Ruotsi
Tanska
Saksa
Hollanti
Belgia
Ranska
Skotlanti
Viro

Eläimiä

300
250
200
150
100
50
0

Vuosi
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Naudan alkioiden tuonti eri maista 2015
HOLLANTI
IRLANTI
KANADA
RANSKA
SVEITSI
TANSKA
USA

Naudan alkioita tuotiin vuonna 2015 yhteensä 436 kpl (2014: 579 kpl) seitsemästä eri maasta kolmen
eri tuojan toimesta.
Yhteensä Suomeen tuotiin kolmen tuojan toimesta lähes 750 000 sperma-annosta (2014: n. 860 000
annosta). Tanskalaisten sonnien siementä tuli yleisimmin, n. 370 000 annosta ja ruotsalaisten n.
200 000 annosta. Myös Suomessa kerättyä spermaa vietiin vähäisissä määrin muualle ja tuotiin
takaisin, mistä syystä Suomi on mukana tilastossa, joka kuvaa sperman alkuperää luovuttajasonnin
sijainnin mukaan, ei annosten lähetyspaikan mukaan.

Naudan sperman tuonti eri maista 2015
BELGIA
HOLLANTI
IRLANTI
ITALIA
KANADA
NORJA
RANSKA
RUOTSI
SAKSA
SUOMI
SVEITSI
TANSKA
UK
UNKARI
USA
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000
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Siat
Keinosiemennyskarjuja tuotiin ETT:n ohjeiden mukaan Norjasta (kaksi tuontierää, 35 karjua) ja
Tanskasta (neljä tuontierää, 150 karjua). Itävallasta tuli yhdelle tilalle kolme Kunekune-sikaa ja
toiselle tilalle kolme Mangalitza-sikaa ETT:n ohjeiden mukaisesti. Yksi Linderöd-sikojen tuontierä
Ruotsista ei saanut ETT:n hyväksyntää. Karjunspermaa tuotiin vain Norjasta, 825 annosta
maatiaisrotua kolmeen eri sikalaan.
Eläinlaji

Rotu

Ruotsi

Norja

Tanska

13 (2)
9 (2)
13 (2)

117 (4)
16 (4)
17 (4)

Itävalta

Yht. 2015

Vrt. 2014

Sika
Duroc
Maatiainen
Yorkshire
Mangalitza
Kunekune
Linderöd

171
29
31
6
6

3 (1)
3 (1)
1 tuontierä*

Siat yhteensä
35 (2)
150 (4)
6 (2)
191 (8)
243 (8)
* Tuontierä ei ole saanut ETT:n hyväksyntää (tuoja on saanut ETT:n tuontiohjeet, mutta ei ole toimittanut
ETT:n pyytämiä tutkimustuloksia ja muita dokumentteja)
Siipikarja
Munintakanojen jalostusaineksen tuonti jatkui isovanhempais- ja vanhempaispolven untuvikkoina
Saksasta, Englannista ja Hollannista. Broilereiden jalostusaines tuotiin vanhempaispolven
untuvikkoina Ruotsista, kun taas tuotantopolven broilereita tuli maahan siitosmunina ja untuvikkoina
Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista. Kalkkunoiden ja ankkojen jalostusainesta tuotiin
vanhempaispolven untuvikkoina Englannista.

Siipikarja

Ruotsi

Tanska

Munintakanat
IVP untuvikot

TP siitosmunat
Kalkkunat
VP untuvikot
TP siitosmunat
Ankat
VP untuvikot
Siipikarja
yhteensä

Hollanti

4 200 (1)
26 800
(2) 8 800 (1)

VP untuvikot
Broilerit
IVP untuvikot
VP untuvikot
TP untuvikot

Saksa

729 700
(36)
28 800 (1)
3 113 600
(60)

274 800
(26)

UK

11 600
(1)

5 400 (1)
15600
(6)

5 200 (2)

3 877 300
(99)

274 800
(26)

31 000
(3)

14 200
(2)

400 (1)
27 600
(8)

Yht. 2015

Vrt. 2014

4 200 (1)

1 200

47 200 (4)

52 500

0

61 200

729 700 (36)
28 800 (1)

575 900
1 197 400

3 393 800 (87)

2 002 700

15 600 (6)
5 200 (2)

13 800

400 (1)
4 224 900
(138)

0
4 001 300
(111)
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Muu tuonninohjaus
ETT:n lisäohjeita annettiin useille lampaiden tuonnista kiinnostuneille. Scrapie-lainsäädännön
ehtojen vuoksi näistä toteutui kuitenkin vain yksi tuonti Latviasta (kaksi lammasta).
Kamelieläimiä tuotiin ETT:n ohjeita noudattaen kaksi tuontierää Ruotsista (viisi alpakkaa ja kolme
laamaa) ja yksi erä Sveitsistä (5 laamaa).

Tuontikalkkunanpoikasia. Kuva: Mervi Tienari
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5 b. Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ

Eläinten terveys ETT ry 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 2015 lopussa yhteensä 49 (2014: 47) rehualan toimijaa, 47 (2014: 46)
kotimaista ja kaksi (2014: 1) ruotsalaista. Näistä 26 oli kotimaassa rehuaineita ja/tai rehuseoksia
valmistavaa yritystä, joilla oli osittain myös tuontitoimintaa, 11 tuojaa ja 12 rahtisekoittajaa. Päivitetty
lista julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa joka keskiviikko, Landsbygdens Folkissa sekä ETT:n
kotisivuilla www.ett.fi.
Rehuhygieniaan liittyvä konsultointi
Toimintavuoden aikana ETT:n toimesta auditoitiin yksi ruotsalainen rehutehdas ja tehtiin yksi
konsultaatiokäynti kotimaiselle rehutehtaalle.

5 c. Tautisaneeraus- ja riskinhallintakonsultointi
Salmonellasaneerauskonsultointi
ETT:n toimesta tehtiin vuoden 2015 aikana yhteensä 57 tilakäyntiä 17 tilalle, joilla oli todettu tai joilla
epäiltiin salmonellatartuntaa. Tiloista kymmenen oli nauta-, viisi sika- ja kaksi siipikarjatiloja.
Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin
yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden sekä teurastamoiden edustajien kanssa. Lisäksi
konsultoitiin kolmen nautatilan ja yhden siipikarjatilan salmonellasaneerausta puhelimitse ja
sähköpostitse.
Nautatiloista kolme oli keskikokoista ja kaksi suurta lypsykarjatilaa, kaksi hiehohotellia, yksi
vasikkakasvattamo, yksi ternistä-teuraaksi lihanautakasvattamo ja yksi emolehmätila. Sikatiloista
yksi oli suuri porsastuotantosikala, josta saneerauksen toteuttamiseksi ja eläinaineksen
säästämiseksi siirrettiin sikoja kolmeen muuhun sikalaan; näistä kahdessa todettiin sikojen siirron
jälkeen salmonellatartunta. Lisäksi todettiin loppuvuodesta salmonellaa yhdessä keskikokoisessa
yhdistelmäsikalassa. Salmonellatartunnan saaneista siipikarjatiloista kaksi oli broilerikasvattamoja,
minkä lisäksi todettiin aivan loppuvuodesta salmonellaa yhdessä pienessä munintakanalassa. Osa
nauta-, sika- ja siipikarjatilojen salmonellasaneerauksista jatkui vuodelle 2016.
Olli Ruoho konsultoi lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse salmonellariskin hallintaa yhdellä
biokaasulaitoksella, jonka mädätelietettä käytetään lannoitteena kotieläintiloilla. Laitoksella oli jo
aiemmin toteutettu salmonellasaneeraus ETT:n ohjeiden mukaisesti, mutta kontaminaatio uusiutui.
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EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2015 EHEC-bakteereita yhteensä 17
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille EHEC-tartunta
yhdellä nautatilalla. Teurastamolla omavalvonnan puitteissa otettujen EHEC -näytteiden määrää oli
vuodelle 2015 vähennetty alle puoleen edeltävien vuosien näytemäärästä. Olli Ruoho kävi yhdellä
EHEC-tilalla, otti tarvittavat näytteet sekä laati EHEC-riskinhallintasuunnitelman yhteistyössä
kunnaneläinlääkärin kanssa. Muiden EHEC-tilojen riskinhallintaa konsultoitiin puhelimitse ja
sähköpostitse.
Sikadysenteriasaneerauskonsultointi
Yhden vuonna 2013 sikadysenteriapositiiviseksi todetun yhdistelmäsikalan ja kahden lihasikalan
saneeraus jatkui osittain vielä vuonna 2015. ETT:n toimesta tehtiin neljä tilakäyntiä kyseisille tiloille
ja konsultoitiin saneerausten toteutusta osin yhteistyössä paikallisten kunnaneläinlääkäreiden sekä
teurastamoiden edustajien kanssa.
Muuta konsultointia
Vuoden 2015 aikana konsultoitiin useita Mycoplasma bovis -tartuntatiloja. Lisäksi konsultoitiin
pienryhmätilaisuuksin, puhelimitse ja sähköpostitse useita eri yrityksiä liittyen mahdollisiin
eläintautiriskeihin ja niiden hallintaan.
Pälvisilsasaneerausohjelma
Naseva osallistui lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla puolet
saneerausrokotusten rokotekuluista. Pälvisilsasaneerausohjelmassa oli vuoden 2015 lopussa
mukana 11 nautatilaa; 10 lypsykarjaa ja yksi emolehmätila.
Korvauksen saanti edellyttää kirjallista saneeraussopimusta yhdistyksen kanssa sekä yhdistyksen
hyväksymää kirjallista saneeraussuunnitelmaa. Ehtona on, että tila kuuluu Nasevaan ja sille tehdään
terveydenhuoltokäynti säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Tilalla ei saa olla välitysvasikoihin
perustuvaa naudanlihan tuotantoa eikä tuontieläimiä.

Salmonellan ja sikadysenterian saneerauksissa kaikki sikalaosastot puhdistetaan ja
desinfioidaan/kalkitaan perusteellisesti. Kuva: Olli Ruoho
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5 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 toimintavuoden ajan ETU-sikaryhmien ja Hannele
Nauholz ETU-siipikarjaryhmien työskentelyä. Erja Tuunainen ja Olli Ruoho koordinoivat yhteistyössä
ETU- nautaryhmien työskentelyä Erja Tuunaisen toimiessa ryhmien sihteerinä.

Nautojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä:















Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja)
Mats Broända, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Hilkka Kämäräinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä ja Annette Brockmann, sekä Liisa Kaartinen ja Teija Kokkonen, Evira
Terhi Vahlsten, Faba
Helena Rautala tai Minna Kujala, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tanja Lehtolainen, Suomen Kunnaneläinlääkäriliitto
Kirsi Henttu, läänineläinlääkäreiden edustaja
Laura Kulkas tai Kristiina Sarjokari, meijeriteollisuuden edustaja
Virpi Kurkela, Sanna Nokka tai Henna Mero, 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)
Hilkka Kämäräinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä ja Annette Brockmann, sekä Liisa Kaartinen ja Teija Kokkonen, Evira
Heli Simojoki ja Timo Soveri, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Paula Junnilainen, läänineläinlääkäreiden edustaja
Päivi Rekola, ProAgria
Tuomas Herva ja Heidi Härtel, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustajat
Juha Ryhänen, teurastamoteollisuuden edustaja
Olli Ruoho, ETT ry
Paula Halkosaari, Naseva
Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri)

ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmät kokoontuivat kuluneena vuonna kolme kertaa.
Kaksi kokouksista pidettiin yhteiskokouksina ja kummassakin ryhmässä järjestettiin yksi nettikokous.
Eri osanottajatahojen edustus asiantuntijaryhmissä vaihteli kokouskohtaisesti. Kokouksiin osallistui
varsinaisten jäsenten lisäksi satunnaisesti asiantuntijajäseniä em. organisaatioista. Kokouksissa
käsiteltiin Nasevan toimintasuunnitelman mukaisia kehityshankkeita, kuten Nasevan alustanvaihtoa,
sekä tuotannollisen terveydenhuollon kehittämistä mm. selvittämällä työkaluja taloudellisten
laskelmien tekemiseksi terveydenhuollon yhteydessä. ETU-asiantuntijaryhmät osallistuivat
nautaketjun turvallisen toimintamallin kehittämiseen ETT:n ruokaketjuhankkeen puitteissa. Ryhmien
kokouksissa käsiteltiin myös ”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa
nautakarjataloudessa” -hankkeen etenemistä, ETT:n M. bovis -vastustusohjelman toimintaa sekä M.
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bovis -tilanteen kehittymistä. Lisäksi ryhmät osallistuivat nautojen hyvinvoinnin teemavuoden
suunnitteluun ja toteutukseen sekä perehtyivät vuonna 2014 toteutetun nuorkarjateemavuoden
tuloksiin. ETU -asiantuntijaryhmät työstivät hyvinvoinnin teemavuoteen liittyen välitysvasikkaohjeita,
teurasnautaohjeita sekä turvallisen eläinkaupan pelisääntöjä yhteistyössä ruokaketjuhankkeen
kanssa. Viranomaisten kanssa laadittiin ohjeita nautojen lantaisuuden arviointiin.
ETU-nautaeläinlääkäriryhmä
ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja
koskevissa kysymyksissä toimi asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU-nautaeläinlääkäriryhmä.










Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja)
Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy
Heidi Härtel, HKScan Finland Oy
Laura Kulkas, Valio Oy
Paula Syrjälä, Annette Brockmann ja Liisa Kaartinen ja 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 viisi netti- tai sähköpostikokousta. Tautitilanne ja
nautaketjun turvallinen toimintatapa, Mycoplasma boviksen vapaaehtoinen vastustusohjelma ja
”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” hankkeen eteneminen olivat säännöllisesti kokousten aiheina. Myös Nasevan alustanvaihtoon ja
teemavuoden suunnitteluun liittyviä asioita käsiteltiin. 1.12.2014 voimaan astuneen
lääkitsemislainsäädännön muutos ja siihen liittyen terveydenhuollossa tehtävät toimenpiteet
työllistivät ryhmän asiantuntijoita edelleen.

Kuva: Eliisa Mönkäre
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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
Tarja Luostarinen, Sikavan erityistason tuottaja
Maija Yliaho, ProAgria
Claudio Oliviero, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Elias Jukola, teurastamoteollisuuden edustaja
Taneli Tirkkonen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Juha Keskitalo, praktikkoeläinlääkäreiden edustaja
Ina Toppari/Taina Laine, Evira
Liisa Kaartinen, Evira
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Sari Hintikka, Sikava
Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)

Ryhmällä oli vuoden aikana kaksi kokousta (yksi nettikokous ja yksi läsnäolokokous/MTK Helsinki).
Ryhmässä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat mm. lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot,
valvotut pito-olosuhteet ja sikojen tautitilanne, erityisesti afrikkalainen sikarutto ja sen leviäminen
Baltian maissa.

ETU-sika-asiantuntijaryhmä kokouksessaan 2.11.2015. Kuva: Sari Hintikka
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ETU-sikaeläinlääkäriryhmä
ETU-sika-asiantuntijaryhmän ja ETT:n tukena työskenteli ETU-sikaeläinlääkäriryhmä, jossa oli
mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä:












Elias Jukola, HKScan Finland Oy (puheenjohtaja)
Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy
Mari Heinonen, Helsingin yliopisto
Taina Laine, Evira
Ina Toppari, Evira
Liisa Kaartinen, Evira
Laura London, Evira
Maija Penttilä, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)
Sanna Nikunen, Sikava (sihteeri)

Ryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana kaksi kertaa ja valmisteli Sikavan erityistason
sääntömuutokset, jotka Sikavan johtoryhmä hyväksyi vuoden 2016 alusta käyttöön otettaviksi. Muita
käsiteltyjä asioita olivat mm. afrikkalainen sikarutto, PED ja sikojen tautitutkimustarpeet.

Kuva: Sanna Nikunen
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä 2015:

















Hanna Hamina, Siipikarjaliitto ry, pj.
Suvi Rantala-Sarjeant, Broileryhdistys
Petri Yli-Soini, MTK
Päivikki Perko-Mäkelä, Atria Chick Oy
Pekka Wiro, Atria Chick Oy
Leena Pohjola; HKScan Finland Oy, DanHatch Finland Oy
Carmela Rosu, Huttulan Kukko Oy
Esa Puonti, Luomu Invest Oy/Luomunokka
Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy
Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy
Liisa Kaartinen, Evira/EHYT
Laila Rossow, Evira/TuVi
Pia Vennerström, Evira/TuVi
Taina-Riitta Seppälä, läänineläinlääkäreiden edustaja
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, siht.

ETU-muna-asiantuntijaryhmä 2015:














Pasi Pärnänen, MTK, puheenjohtaja
Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry
Toivo Torkki, Munapakkaamot
Kaisa Lähteenoja, Haaviston siitoskanala
Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy
Anna Setälä, Tonest Oy
Liisa Kaartinen, Evira/EHYT
Laila Rossow, Evira/TuVi
Pia Vennerström, Evira/TuVi
Jani Soini, läänineläinlääkäreiden edustaja
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, sihteeri

ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä 2015:












Marjo Rikkilä, Suomen Broiler Oy
Päivikki Perko-Mäkelä, Atria Chick Oy
Leena Pohjola, HKScan Finland Oy
Eija Kaukonen, Länsi-Kalkkuna Oy
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Maria Joutsemo, kunnaneläinlääkäri
Jaana Vuolle, Evira EHYT
Laila Rossow, Evira TUVI
Niina Tammiranta, Evira virologia
Kirsti Pelkola, Evira bakteriologia
Hannele Nauholz, ETT ry, siht.
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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. Yhteistyössä Eviran kanssa
kehitettiin siipikarjan terveystarkkailuohjelmaa. Lausuntojen ja neuvottelujen muodossa otettiin
kantaa siipikarjan mykoplasmatartuntojen virallisen vastustuksen lopettamista koskevaan maa- ja
metsätalousministeriön asetusmuutosehdotukseen.
Kumpikin ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmä piti toimintavuoden aikana kolme erillistä kokousta (nettija puhelinkokouksia), minkä lisäksi pidettiin molempien ryhmien yhteiskokous Tampereella.
Molempien asiantuntijaryhmien toimintasuunnitelmiin kirjattiin tuotantopolven lintujen (broilereiden
ja munintakanojen) kansallisten hyvinvointitavoitteiden päivitys, mikä annettiin erillisten pienryhmien
tehtäväksi. Kyseiset pienryhmät työstivät tavoitteita toimintavuoden aikana yhteensä kymmenessä
eri kokouksessa (8 nettikokousta ja kummankin ryhmän yksi tapaaminen Tampereella).
ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä, joka koostuu siipikarjaterveydenhuollon parissa työskentelevistä
eläinlääkäreistä, kutsuttiin koolle Tampereelle erityiseen tuontikokoukseen, jonka pohjalta päivitettiin
ETT:n siipikarjatuontiohjeet.
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän
alainen
kolibasilloosityöryhmä
käsitteli
viidessä
nettikokouksessa ekstraintestinaalisia tulehduksia aiheuttavan patogeenin E. colin (APEC eli Avian
pathogenic Escherichia coli) lihasiipikarjatuotannolle aiheuttamia ongelmia ja niiden
ratkaisumahdollisuuksia sekä antoi valvonnalle lausunnon tilanteesta ja sen hallintakeinoista.
Kolibasilloositutkimusryhmä kokoontui kahden kokouksen lisäksi erityiseen aivoriiheen
kolibasilloosiongelman ajallisen kehityksen kirjaamiseksi.
ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien aloitteesta päätettiin kirjoittaa siipikarjan lääkitysopas. Oppaan
kirjoitustyön toteutti toimintavuoden aikana ELL Eija Kaukonen ETT:n ohjauksessa ja Suomen
Siipikarjasäätiön myöntämän apurahan turvin.
ETT:n kautta kerättiin tiedot lihasiipikarjalle vuonna 2014 käytettyjen mikrobilääkkeiden määristä ja
käytön syistä. Lääkitystiedot on kerätty vuodesta 2007 alkaen ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän
toimeksiantona. Tiedot julkaistaan osoitteessa www.ett.fi > Terveydenhuolto > Siipikarjaterveydenhuolto > Lääkitys > Mikrobilääkkeiden käyttö.

Kuva: Suomen Siipikarjaliitto
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5 e. Naseva  Nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä

Nasevan tietojärjestelmä nautatiloille, eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten
meijereille, teurastamoille ja neuvonnalle rakennettiin kokonaan uudestaan. Uudistustyö vei suuren
osan Nasevan työajasta ja resursseista ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Uusi rekisteri otettiin
käyttöön viikon käyttökatkoksen jälkeen 17. elokuuta. Sitä käytetään 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
ja teurastamoiden edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Kristiina Sarjokari, Valio Oy:stä ja
johtoryhmän sihteerinä Erja Tuunainen ETT:ltä.
Nasevan johtoryhmä 2015:







Kristiina Sarjokari, 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

Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Nasevan toimihenkilöistä Pirjo Kortesniemi, Erja
Tuunainen ja Paula Halkosaari. Kokoukset (5 kpl) pidettiin nettikokouksina.
Nasevan henkilöstö 2015
Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.
Nasevan käyttö
Nasevan toimintaan osallistui 14 meijeriä (2014: 13) ja viisi liha-alan yritystä. Rekisterissä oli vuoden
lopussa mukana 7580 tilaa. Tiloille tehtiin 7337 terveydenhuoltokäyntiä 5589 pitopaikkaan (2014:
5745). Rekisteri kattoi 58% (2014: 57%) kaikista Suomen nautatiloista (75 % tuotosseurantatiloista),
mutta eläinmäärältään yli 100 naudan karjoista jo n. 90 %.
Nasevan kehitystyö
Nasevan uusi käyttöjärjestelmä valmistui elokuun alussa ja otettiin käyttöön 17.8.2015.
Naseva-rekisterin kehittämistyö jatkui ruokaketjuhankkeen kanssa yhteistyössä terveystilannesivun
ja eläinlääkärintodistusmallin suunnittelutyöllä vuoden loppupuoliskolla.
Tuotannollisen terveydenhuollon osalta keskityttiin ylläpitoon ja ProAgrian verkkopalveluiden
avaamiseen
eläinlääkäreille
uuden
Nasevajärjestelmän
kautta.
Meijereiden
ja
tutkimuslaboratorioiden tiedonsiirtoa Nasevaan kehitettiin edelleen ja utarepatogeenitietojen lähetys
Uuma- ja Datala-järjestelmistä käynnistyi vuoden lopussa.
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Nasevan laatujärjestelmän kehittämiseksi työstettiin pelisääntöjä turvalliseen eläinliikenteeseen
sekä laadunhallinnan pääperiaatteita ”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät- avoin,
todennettava- ja vastuullinen alkutuotanto”- hankkeen kanssa yhteistyönä. Samalla luotiin
materiaalia laatujärjestelmän, laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden pohjaksi. Vastuullisen tuotannon
indikaattorien pohtimista jatketaan edelleen 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, ELO ja Viljo) kautta. ProAgrian
ohjelmista Nasevalink mahdollistaa tietojen kopioinnin Nasevaan ja päinvastoin. Alustanvaihdon
yhteydessä rajapinta-asiakkaita informoitiin muutoksista. Provet- ohjelmiston tuottajan kanssa
pidettiin nettikokous kesäkuussa.
Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus
Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin Naseva-koulutustilaisuus Jyväskylässä ja
Iisalmessa ja lisäksi kolme nettikoulutusta uudistuneen Nasevan käytöstä. Meijerien
tuotantoneuvojia ja ProAgrian maito-asiantuntijoita osallistui Naseva tutuksi- nettikoulutuksiin.
Yksittäisiä käyttäjiä opastettiin vuoden aikana Nasevan käytössä puhelimitse, sähköpostitse, sekä
netissä.
Tutkimusyhteistyö
Naseva aloitti yhteistyön Luken kanssa Wellfare Qualityn® pohjalta tehtävästä vertailusta koskien
Nasevan terveydenhuoltokäyntitietoja. Vertailua tehdään Letka-hankkeessa toteuttamalla n. 50
tilakäyntiä ja arvioimalla nautojen hyvinvointia sekä WQ:n perustuen, että Nasevan
tilakäyntilomakkeen tietojen pohjalta. Tulokset valmistuvat 2016 aikana.
Tiedotus
Nuorkarjan teemavuosi 2014 päätettiin Valiolla tammikuussa pidetyssä teemaseminaarissa.
Samalla aloitettiin kaksivuotinen hyvinvoinnin teemavuosi. Vuoden 2015 aikana julkaistiin
lehtiartikkeleita ja pidettiin luentoja liittyen teemavuoden aiheisiin. Sidosryhmille ja eläinlääkäreille
luennoitiin teemavuoden puitteissa mm. tautivastustuksesta ja M. bovis- tartunnan etenemisestä.
Lisäksi ETT:n kotisivujen aineistoa päivitettiin mm. Mycoplasma bovis-, nautaterveydenhuollon ja
eläinnäyttelyohjeiden osalta. Nasevan terveydenhuoltokäynneistä on ajettu neljännes- tai
puolivuosittain raportit käyttäjille laadunvalvontaa varten. Läänineläinlääkäreille toimitettiin
puolivuotistilastot Naseva-sopimustilojen ja niillä tehtyjen terveydenhuoltokäyntien määrästä.
Tilastoja on käytetty 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 edellyttämistä tuotantoeläinten terveydenhuoltoon liittyvistä
toimista ohjeistettiin tuottajia, eläinlääkäreitä ja muita sidosryhmiä.
Toimihenkilöt esittelivät uutta Nasevaa Farmari- ja Sarka-messuilla sekä Snellmanin
tuottajamessuilla. Vuotuisilla Eläinlääkäripäivillä esiteltiin uudistunutta Nasevaa ETT:n osastolla.
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Mycoplasma bovis -vastustusohjelma
ETT lanseerasi vuonna 2013 Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tartunnan leviämisriskin
hallintaan eläinkaupassa ja näyttelytoiminnassa. ETT:n Mycoplasma bovis -vastustusohjelmaan
liittyi vuoden 2015 aikana 74 tilaa ja yhteensä ohjelmaan kuului 157 nautatilaa vuoden loppuun
mennessä.
M. bovis -ohjelmaan kuuluminen ja näytteenotto ovat mukana ETT:n ohjeissa eläinnäyttelyihin
osallistuttaessa. Ohjelmaan kuuluminen edistää myös eläinkaupan turvallisuutta.
Oireiden perusteella tehdyssä näytteenotossa M. bovis -taudinaiheuttaja oli vuoden 2015 loppuun
mennessä löytynyt 54 tilalta, joista 19 oli lypsykarjoja ja kaksi emolehmätilaa. Tartunta oli levinnyt
myös 21 vasikkakasvattamoon ja 12 lihanautakasvattamoon.
Kuva alla: M. bovis -tilanteen kehitys Suomessa 2012-2015

Mycoplasma bovis -tutkimushanke
”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa”
-tutkimushankkeessa tutkittiin mm. tartunnan hallintamahdollisuuksia lypsykarjatiloilla. Hankkeessa
oli mukana lähes kaikki tartunnan saaneet lypsykarjatilat 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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5 f. Sikava  Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

Sikavan toiminta
Vuoden 2015 lopussa Sikavaan kuului 1379 (2014: 1528) sikojen pitopaikkaa, joista erityistasolla oli
52 (2014: 55), kansallisella tasolla 1240 (2014: 1366) ja perustasolla 56 (2014: 61). 32 tilaa oli
tyhjänä tai passivoituna. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 6131 (2014: 6285) eläinlääkäreiden
tekemää terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpidosta vastasi Maatalouden Laskentakeskus MLOY. Sikavarekisterin mittava alustanvaihtoprojekti saatiin päätökseen, ja uudistettu tietojärjestelmä otettiin
käyttöön 17.8.2015. Uuden järjestelmän käytöstä järjestettiin useita internetkoulutus-tilaisuuksia
tuottajille ja eläinlääkäreille.
Keväällä järjestettiin yhteistyössä Eviran ja Helsingin yliopiston Saaren yksikön kanssa isojen
sikaloiden lääkepäivä, jossa kohderyhmänä olivat sikaloiden omistajat, työntekijät ja hoitavat
eläinlääkärit.
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 Paakkala) HKScan Finland Oy, Martti Hassila (varajäsen Tomas Gäddnäs)
Snellmanin Lihanjalostus Oy ja Mika Myllymaa Mika Myllymaa Oy (varalla Lauri Mäkelä, Kivikylän
Kotipalvaamo Oy). Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Sikavan toimihenkilöistä Pirjo
Kortesniemi, Sanna Nikunen ja Sari Hintikka ja tarvittaessa kutsuttuina asiantuntijoina tuottajien,
Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Taneli
Tirkkonen, varapuheenjohtajana Elias Jukola ja sihteerinä Sanna Nikunen.
Sikavan johtoryhmä kokoontui seitsemän kertaa, ja lisäksi pidettiin neljä sähköpostikokousta.
Sikavan henkilöstö
Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Sanna Nikunen ja rekisterivastaavana Sari Hintikka.
Sikavan laatujärjestelmä
Sikavan johtoryhmä on vahvasti sitoutunut laatujärjestelmän ylläpitoon. Sikavan laatujärjestelmän
ylläpito ja kehitys olivat olennainen osa Sikavan käytännön toimintaa. Sisäisiä ja ulkoisia auditointeja
tehtiin laatujärjestelmän ohjelman mukaisesti; pääpaino oli eläinlääkärien terveydenhuoltokäyntien
auditoinnissa. Auditoinneista vastasivat Bureau Veritas ja Envirovet.
Laatujärjestelmän mukaisia terveydenhuoltokäyntien auditointeja tehtiin 31 kappaletta. Bureau
Veritas teki keväällä 2015 laatujärjestelmän seuranta-auditoinnin, minkä lisäksi tehtiin yksi
laatujärjestelmän sisäinen auditointi. Lisäksi auditoitiin 78 eläinlääkäreiden tekemää
terveydenhuoltokäyntiraporttia.
Laatujärjestelmän ylläpitoon ostettiin Kati Kastisen työpanosta ProAgrian lihaosaamiskeskukselta.
Sikojen hyvinvoinnin saamista hyväksytyksi osaksi Eviran myöntämää kansallisen laatujärjestelmää
selvitettiin ETT ry:n ruokaketjuhankkeen sikaosiossa.
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Sikavan 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
52 pitopaikkaa.
Vuoden 2015 aikana Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkäri teki kuusi tilatason tautisuojauskatselmusta.
Erityistilanteet Sikavaan kuuluvilla tiloilla
Sikavaan kirjattiin toimintavuoden aikana 35 erityistilannetta (tautiepäily, todettu tartunta, muu
poikkeustilanne). Kapia ja sikadysenteriaa ei todettu vuoden aikana. Yhdessä lihasikalassa ilmeni
porsasyskä. Uusia salmonellatapauksia todettiin kaksi (yhteensä neljä tilaa), joista toiseen liittyi
erityistason porsastuotantosikala ja kaksi muuta sikalaa, joihin sikoja siirrettiin saneerauksen
yhteydessä.
Yhteistyö ulkomaille
Pirjo Kortesniemi ja Kati Kastinen tapasivat syyskuussa saksalaisen Initiative zum Tierwohl hankkeen edustajia, jotka tutustuivat Suomessa sianlihan vastuulliseen tuotantoon (Sikava,
Laatuvastuu).
Uutisointi ja abstraktit
Sikavan avoimilla verkkosivuilla ja eläinlääkäriosiossa julkaistiin vuoden 2015 aikana tiedotteita
ajankohtaisista asioista ja näiden lisäksi Sikavan huoltokatkoja koskevat ilmoituksia. Tiedotteet on
pääsääntöisesti julkaistu myös ruotsiksi.

Sanna Nikunen ja Sari Hintikka olivat
tallentaneet vanhan Sikavan historiaa
vihkoseksi, jonka he luovuttivat Pirjo
Kortesniemelle Tampereella 17.12.2015.
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5 g. Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät − avoin, todennettava ja
vastuullinen alkutuotanto
MMM myönsi ETT ry:lle kansallista ruokaketjun kehittämisavustusta 260 000 euroa vuosille 20152016. Hankkeen omavastuuosuus on 65 000 euroa. Työnimenä käytetyn ”Ruokaketjuhankkeen”
toimenpiteet painottuvat nautaosioon (80%), mutta se sisältää myös sika- (10%) ja siipikarjaosiot
(10%).
Päätavoitteena on luoda nautaketjuun turvallinen toimintapa, jotta tautiriskit eläinliikenteessä
pystytään minimoimaan. Turvallinen toimintatapa ohjaa eläinkauppaa siten, etteivät terveet eläimet
sairastu, ja tautiriskit eläinliikenteessä pystytään minimoimaan. Työkaluna on nautatilojen
terveydenhuoltojärjestelmä Naseva, josta on saatavissa sähköinen raportti karjan terveydentilasta.
Kun tieto eläimen tai karjan terveydestä kulkee myyjän ja ostajan välillä, on riski saada tauti
ostoeläimen mukana pienempi kuin tilanteessa, jossa tietoa ei ole.
Eläinkaupan pelisäännöt ovat yhteistyön tulosta
Yhteisiä pelisääntöjä sekä tilojen väliseen eläinkauppaan että teurastamon ohjaamaan
eläinliikenteeseen on käyty läpi hankkeen työryhmissä, joissa on ollut mukana tuottajia niin maidonkuin naudanlihantuotannosta sekä asiantuntijoita teurastamoilta, meijerisektorilta ja
eläinjalostuksesta. Yhteinen ja ainoa työkalu, josta tieto eläimen tai karjan terveystilanteesta voi
välittyä, on Naseva. Useissa keskusteluissa tärkeimmiksi toimenpiteiksi nostettiin Nasevaan
liittyminen ja säännölliset terveydenhuoltokäynnit, jotta nautaketjun turvallista toimintatapaa voidaan
toteuttaa. Toinen keskeinen pelisääntö on, ettei myytävillä eläimillä ole sairauden oireita. Kolmas
pelisääntö on, että karja on todettu tutkimuksin vapaaksi salmonellan suhteen sekä maitotiloilla
lisäksi Str. agalactiae -vapaus maitonäytehistoriaan perustuen. Neljäs pelisääntö on, että karjassa
ei ole todettu terveydenhuoltokäynnillä tarttuvien hengitystie-, suolisto- eikä sorkkasairauksien
oireita. Mikäli karjassa oireita ilmenee, on tuottajalla velvollisuus ilmoittaa niistä teurastamon
eläinvälitykseen tai laittamalla erityistilanne Nasevaan. Mikäli tila myy eloeläimiä, on Nasevaan
tulossa tuottajan sähköinen vakuutus karjan terveystilanteen säilymisestä ennallaan edellisen
terveydenhuoltokäynnin jälkeen. Hankkeen puitteissa tilojen väliseen eläinkauppaan on tehty
raportti tilan/karjan terveystilanteesta, joka kokoaa yhteen keskeisimpiä tietoja karjan
terveystilanteeseen liittyvistä asioista, kuten tarttuvien tautien ennaltaehkäisystä, tarttuvien tautien
esiintymisestä, eläinten ostoista ja tuonneista sekä erityistilanteista. Kun tila suunnittelee eläinten
ostoa, voi myyjätilalta kysyä etukäteen tilan terveystilanneraportin ostopäätöksen tueksi.
Hankkeen työpajoissa on käyty läpi, mitä uusi toimintamalli käytännössä tarkoittaisi tilojen
toiminnassa. Pelisääntöjä tarvitaan myös tautiriskien huomioimisessa esim. teurashakujen
yhteydessä tai eläinten siirroissa. Hankkeen puitteissa tuli tarpeelliseksi päivittää ohjeet
välityskelpoisen vasikan ja teurasnaudan osalta. Vuoden 2015 lopulla pelisääntöjen luomisen lisäksi
valmisteltiin mm. hankemateriaalia, kevään 2016 Nautaketjun turvallinen toimintatapa -koulutusta
eläinlääkäreille sekä kyselyä Nasevan käytöstä.
Sika- ja siipikarjaosion keskeiset toimenpiteet
Sikaosiossa keskusteltiin Sikavan hyvinvointi-indeksistä. Sen pohjana on WQ:n 4 periaatetta, joista
jokaiseen otetaan havaintokohteita (=kriteeri) Sikavan terveydenhuoltokäynneiltä. Kriteerit ovat
Sikava-käynneillä säännöllisesti siasta havainnoitavia, hyvinvointia kuvaavia asioita, kuten
emakoiden lapavauriot (myös WQ-kriteeri) sekä Sikavan kriteerejä, kuten porsaiden rääpälöitymiset
(ei katsota WQ-arvioinnissa). Lisäksi kriteerit ylittävät lakisääteiset vaatimukset. Hyvinvointi-indeksi
on tarkoitus saada kansallisen tason ehdoksi, jolloin kansalliselle laatujärjestelmälle voidaan hakea
hyväksyntää myös hyvinvoinnin osalta.
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Siipikarjaosiossa tehtiin päätös lihasiipikarjan hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen
keräämisestä. Tiedot kerätään ETT:lle, joka kerää tietoja ja raportoi niistä yhdessä sovitun
suunnitelman mukaisesti. Tietoja päätettiin kerätä broilereiden osalta mm. jalkapohjapisteiden
osalta. Myös muita hyvinvointia kuvaavia tietoja julkaistaan, kun vertailutietoa on saatavilla.
Ohjausryhmä linjasi toimintaa
Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa ovat mukana alan keskeiset sidosryhmät. Ohjausryhmä
kokoontui vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Hankkeen johtajana toimii Pirjo Kortesniemi ja osaaikaisena hankevetäjänä Kati Kastinen ProAgria Liha Osaamiskeskuksesta.
Lisätietoja hankkeesta: www.ett.fi > Yhdistys > Ruokaketjuhanke 2015-2016.
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Hankeosaalue

Toimenpide (kursiivilla tulevat toimenpiteet)

Aikataulu

Nautaketju

Jäsenorganisaatioiden sitouttaminen uuteen toimintamalliin
-ohjausryhmän kokoukset 2015: 9.4, s-postikokous 20-24.4, 25.5 ja
22.10
-projektiydinryhmän aloituspalaveri 29.3,
-hankkeen aloittamisesta ja tavoitteista tiedottaminen
valtakunnallisesti keskeisiin lehtiin – jatkuu syksyllä 2015

v. 2015-2016

Farmarinäyttely, Teholehti
syksy 2015

-webropol-kysely (uusi toimenpide ohjausryhmältä)
-

Turvallisen eläinkaupan pelisäännöt
17.4 (A), 29.4
-ehtoja eläinliikenteeseen tilojen välillä (A) ja teurastamon ohjaamana (B), 2.6 ja 14.9
(B) on valmisteltu, hiehohotelli, puhdasrotukasvattamot
(A+B), 2.9
hiehohotelli
- yhtenäinen ilme, selkeät ohjeet ja kuvaukset, valmistellaan
materiaali koulutusta varten
syksy 2015
Tilan sähköisen terveystilanneraportin toteuttaminen
v. 2015
Nasevaan
-terveystilanneraportti valmiina, todistus määrittelyssä
-miten linkittyy teurastamoiden logistiikkaan (keskustelut meneillään) 9.9
-käyttöön otto

Sikaketju

Uuden toimintatavan koulutustilaisuudet:
1) teurastamo- ja meijerisektori sekä eläinlääkärit ensin
(pilotti tuotantoeläinlääkäreille Pohjois-Savo 1.10.2015)
2) tuottajat ja muut sidosryhmät

v. 2016 alkaen

Pelisääntöjen kirjaaminen laatujärjestelmämuotoon,
ehdotus auditointijärjestelmän luomisesta
-päätös, miten edetään hankkeen tulosten perusteella
-Nasevalle auditoitu laatujärjestelmä (sertifiointi?)

v. 2016 loppu

Hankemateriaalin jatkotyöstäminen koko ketjun käyttöön

v. 2016 lopulla

Työpaja Sikavan terveydenhuoltokäyntien tulosten hyödyntämisestä v. 2015 syksy
WQ-tutkimushankkeiden (HY 2011-2013 ja ETT:n teurastamopilotti
2014) tulosten näkökulmasta
Yhteistyö WQ-konsortiumin kanssa ja kansallisten tulosten
läpikäynti

v. 2015 alkaen

Määritellään Sikavan hyvinvoinnin toimet osa-alueittain,
keskustelu teurastamosektorin kanssa mahdollisista muutoksista ja
kustannusvaikutuksista

27.11.2015
14.1.2016

Haetaan kansalliseen laatujärjestelmään hyvinvoinnin statusta kun v. 2016
em. asiat selvitetty
Lihasiipikarja- Päätös teurastamotahoilta broilerin hyvinvointitietojen
ketju
keräämisestä
Toimintavan sopiminen tiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä

20.5.2015
20.5.2015

Tietojen keräys alkoi kesällä 2015 ja analysointi, tiedottaminen
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5 h. Asiantuntijatoiminta
Työ- ja ohjausryhmät
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2015 asiantuntijoina useisiin työ- ja ohjausryhmiin:































Elinkeinon sikasektorin valmiusryhmä
Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä
(Helsingin yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys)
ELV / Eläinlääkkeet, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä (MMM)
Eläinlääkintöalajaosto (MMM)
Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmä
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)
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla
lypsykarjatiloilla” (LETKA) -hankkeen ohjausryhmä (LUKE ja Itä-Suomen yliopisto)
Lihasikojen visuaalisen lihantarkastuksen edellytykset Suomessa -hankkeen ohjausryhmä
(MMM)
Luomubroilerin emoketjun rakentaminen -hankkeen työryhmä (Suomen Siipikarjaliitto)
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja
ihmisten välisiin tartuntoihin -hankkeen ohjausryhmä (Evira)
Ihmisten ja tuotantoeläinten terveyttä uhkaavat bakteerit naakkojen ulosteissa -hankkeen
ohjausryhmä (Ruralia-instituutti Seinäjoki)
MTK:n sikajaosto
Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa
nautakarjataloudessa -hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä (HY)
Nordic working group on paratuberculosis
Rehualajaosto (MMM)
Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi
-hankkeen ohjausryhmä (Evira, MTT)
Rehukuljetusten hyvän käytännön ohjeet ja riskien arviointi -työryhmä (Elintarvikealan
kuljetusyrittäjät EKY ry ja VTT)
Siipikarjan virustaudit lisääntyneet Suomessa – syinä hallitsematon tuonti ja luonnonlinnut?
-hankkeen ohjausryhmä (Evira)
Sikaruttoasiantuntijatyöryhmä (Evira)
Sow monitor - Porsimisen automaattinen havaitseminen -hankkeen ohjausryhmä (Luke)
Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen
-tutkimushankkeen ohjausryhmä (HY)
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (ETT:n edustaja varapj.)
Mikrobilääke ja sian napatyrä (Helsingin yliopisto)
Uusien lypsykarjapihattojen tarttuvat sorkkasairaudet - hankkeen ohjausryhmän (Evira,
HYELTDK)
Villisikatyöryhmä (HARE 047:00/2014, MMM)
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5 i. Kansainvälinen yhteistyö
Toimihenkilöt osallistuivat alan kansainvälisiin
työskentelyyn ja yhteistyökokouksiin.

kongresseihin,

seminaareihin,

workshop-

Yleiset
Pirjo Kortesniemi osallistui Brysselissä Euroopan komission DG Agrin järjestämään tautisuojausta
koskevaan Biosecurity Workshopiin.
Kortesniemi ja Hannele Nauholz edustivat ETT ry:tä maaliskuussa Ruotsissa ETT:n
sisarorganisaatio SDS:n (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll) 20-vuotisjuhlaseminaarissa
(Sånga Säby). Sen yhteydessä järjestettiin paratuberkuloosiaiheinen ”rundabordssamtal”
(Tukholma), jossa päätettiin pohjoismaisen paratuberkuloosityöryhmän perustamisesta. Suomen
edustajiksi työryhmään nimettiin Laura Kulkas, Valio Oy ja Hannele Nauholz, ETT ry sekä varalle
Leena Suojala, MTK. Laura Kulkas osallistui työryhmän tapaamiseen 14.12.2015 Uppsalassa.

SDS:n eläinlääkäri Ebba Suneson, SvDHV:n (nykyinen Gård & Djurhälsan) vs. toiminnanjohtaja
Andrea Holmström, professori Michael Collins (University of Wisconsin, paratuberkuloosiasiantuntija) ja Pirjo Kortesniemi nostivat maljan SDS:n 20-vuotiselle toiminnalle 18.3.2015
pidetyssä juhlaseminaarissa. Kuva: Hannele Nauholz

Tuonninohjauksesta vastaavien pohjoismaisten organisaatioiden yhteistyökokous järjestettiin
Gotlannissa syyskuussa. Kokouksessa käsiteltiin tuotantoeläinten terveystilannetta ja tautiuhkia
sekä elinkeinon linjauksia tuonninohjauksessa eri maissa.
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Gotlannin pohjoismaisessa yhteistyökokouksessa Erik Rattenborg, Seges Tanska, Ebba Suneson,
SDS Ruotsi ja Nina Svendsby, KOORIMP Norja. Kuva: Hannele Nauholz
Nauta
Erja Tuunainen tutustui Tanskan nautatiloihin ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin MSD:n
järjestämällä matkalla huhtikuussa.

Tilavierailulla Tanskassa. Kuva: Erja Tuunainen
Olli Ruoho osallistui maaliskuussa suomalaisten maidontuottajien matkalle Kanadaan. Matkalla
tutustuttiin kanadalaiseen maidontuotantoon ja navettarakentamiseen sekä myös lypsykarjojen
tautitilanteeseen, eläinten hyvinvointiin ja eläinlääkintään.
Olli Ruoho piti esityksen aiheesta “Practical experiences from carrying out interventions on bovine
holdings” Helsingissä pohjoismaisessa ”Country visit regarding the Finnish bovine VTEC program”.
Hän osallistui myös kahteen ECBHM -webinaariin (European College of Bovine Health
Management), joiden aiheina olivat antibioottiresistenssi ja antibioottien käyttö naudoilla sekä
kysymys ”Where are the European dairy markets going”.
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Sika
Sanna Nikunen ja Olli Ruoho osallistuivat Nantesissa järjestettyyn sikaterveydenhuollon ESPHMsymposiumiin (7th European Symposium of Porcine Health Management). Nikunen kävi myös
Tanskan sikaeläinlääkäreiden DVHS-seminaarissa (Dansk Veterinærhyologisk Selskab)
Koldingissa, missä aiheena olivat antibioottiresistenssi ja massalääkintä sikaloissa. Nikunen
osallistui lisäksi useisiin EU Pig -webinaareihin, joiden aiheena oli mm. sikojen PED-tartunta (Porcine
Epidemic Diarrhea).
Sari Hintikka osallistui Herningin sikakongressiin Tanskassa.
Pirjo Kortesniemi ja Kati Kastinen tapasivat syyskuussa saksalaisen Initiative zum Tierwohl hankkeen edustajia, jotka tutustuivat Suomessa sianlihan vastuulliseen tuotantoon (Sikava,
Laatuvastuu).
Siipikarja
Hannele Nauholz osallistui maailman siipikarjaeläinlääkäreiden WVPAC 2015 -kongressiin
Kapkaupungissa syyskuussa. Kongressissa ELL Eija Kaukonen piti esityksen ”Jalat kuntoon:
kuivikemateriaalin, tilaolosuhteiden ja orsien vaikutus broilereiden jalkaterveyteen ja hyvinvointiin” hankkeen tuloksista.

Päivikki Perko-Mäkelä ja Leena Pohjola tutustumassa
Etelä-Afrikan Siipikarjaliiton toimintaan

WVPAC-kongressi Etelä-Afrikassa

Lihakauppa Townshipissa

Rehu
Hannele Nauholz kävi auditointikäynnillä Västeråsissa ruotsalaisessa rehutehtaassa sen hakiessa
positiivilistalle. Yritys hyväksyttiin positiivilistalle 29.1.2015.
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5 j. Tiedotus ja koulutus
Tiedotus
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista kotisivuillaan www.ett.fi. Vuoden 2015 aikana julkaistiin n.
50 uutista ja päivitettiin sivuston tietoja sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Naseva ja Sikava
tiedottivat toiminnastaan omien uudistettujen sivustojensa www.naseva.fi ja www.sikava.fi kautta.
Yhdistys julkaisi vuonna 2015 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta sekä yhden ruotsinkielisen
kokoomatiedotteen, ”NyhETTerin”. Lehdistötiedotteita julkaistiin mm. yhdistyksen nimenmuutosta
sekä Nasevan ja Sikavan uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa koskien. Tiedotus lehtiartikkeleiden
muodossa kuului yhdistyksen toimintaan säännöllisesti.
ETT, Naseva ja Sikava osallistuivat omalla osastolla vuoden 2015 Eläinlääkäripäiville 2.-4.12.2015
Helsingin Messukeskuksessa. Yhdistys oli mukana myös Sarka-messuilla Seinäjoella, Farmarinäyttelyssä Joensuussa ja ELMA-messuilla Helsingissä.

Pirjo Kortesniemi ja Paula Halkosaari (takana) Joensuun Farmari-näyttelyssä yhdessä näyttelyn
kotieläinosastosta vastanneen ProAgria Pohjois-Karjalan Anna Liimataisen ja Valion
terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina Sarjokarin kanssa. Sarjokari toimii myös Nasevan
johtoryhmän puheenjohtajana.
Luennointi
ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2015 aikana tarttuvien eläintautien torjunnasta ja tautiriskien
hallinnasta, tuotantoeläinten terveydenhuollosta, Naseva- ja Sikava- järjestelmistä, lääkkeiden
hallitusta käytöstä ja lääkelainsäädännön muutoksista, tilatason desinfektion ja tautisaneerausten
toteutuksesta, alkutuotannon toimien merkityksestä elintarviketuotantoketjuissa jne.
Luentoja pidettiin esimerkiksi tuottajille, eläinlääkäreille, lomittajille ja muille sidosryhmille sekä
ammattikorkeakouluopiskelijoille. Lisäksi ETT on osallistunut Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden koulutukseen luennoimalla mm. tautiriskien hallinnasta ja
tautisaneerauksista.
35

Koulutus
Erja Tuunainen ja Pirjo Kortesniemi osallistuivat Suomessa järjestettyyn nautojen Welfare Quality®
-koulutukseen Maaningalla. Erja Tuunainen osallistui Fennovetin järjestämälle nautaterveydenhuollon kurssille Tampereella.

Welfare Quality® -koulutus, Luke Maaninka. Kuva: Erja Tuunainen
Yhdistyksen toimihenkilöille järjestettiin toimintavuoden aikana Excel-, Microsoft Office 365- ym.
tiedonhallintakoulutusta.

Erja Tuunainen, Sari Hintikka, Hannele Nauholz, Paula Halkosaari ja Sanna Nikunen
osallistuivat Powen Oy:n järjestämään Excel-työpajaan Jyväskylässä 13.11.2015.
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