Vuosikertomus 2016

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. Vs. toiminnanjohtajan tervehdys
Tautitorjuntaa läpi vuoden
Vuosi 2016 oli ETT ry:n 22. toimintavuosi.
Yhdistyksen toiminnan kulmakivenä on
perustamisesta
lähtien
ollut
tarttuvien
eläintautien torjunta niin nauta-, siipikarja- kuin
sikasektorillakin; näin myös päättyneenä
vuonna. Mycoplasma bovis -tartuntojen
leviäminen ja niiden vastustustoimet nautatiloilla herättivät runsaasti keskustelua
tuottajissa ja sidosryhmissä koko vuoden.
Loppuvuodesta todettiin ensimmäiset korkeapatogeenisen lintuinfluenssaviruksen aiheuttamat tautitapaukset luonnonlinnuilla LounaisSuomessa sekä yhdessä lintutarhassa
Ahvenanmaalla, mikä joulukuun alusta lukien
johti kieltoon pitää siipikarjaa ulkona.

Riski afrikkalaisen sikaruton leviämisestä
Suomeen Baltian maista tai Venäjältä kasvoi
entisestään taudin levitessä ja muuttuessa
vähitellen
endeemiseksi
Suomenlahden
eteläpuolella.

Ruokaketjuhanke työllisti
ETT:n ylläpitämä ruokaketjuhanke, ”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin,
todennettava ja vastuullinen alkutuotanto”, työllisti yhdistystä koko vuoden. Broilerintuotantoketjussa
hankkeen tavoitteena oli kansallisen tiedonkeruun aloittaminen. Tiedon keruu ei yksin riitä, vaan
tarvitaan keinoja myös sen käsittelyyn, analysointiin ja raportointiin. Hanke loi tähän toimivat työkalut,
joiden avulla tärkeän tiedon tilastointia on helppo jatkaa niin alan hyödynnettäväksi kuin kuluttajien
ostopäätösten avuksikin.
Sianlihan tuotantoketjussa valmisteltiin sikojen hyvinvointi-indeksiä, jota on kehitetty niiden tietojen
pohjalta, joita eläinlääkärit sikatilojen terveydenhuoltokäynneillä havainnoivat ja kirjaavat Sikavaan.
Indeksi on uusi työkalu hyvinvoinnin arviointiin, ja se on tarkoitus liittää osaksi kansallista
laatujärjestelmää.
Nautasektorilla laadittiin tilojen väliseen eläinliikenteeseen yhteisiä pelisääntöjä, joiden avulla
rakennetaan nautaketjulle turvallisempaa toimintatapaa Nasevaa hyödyntäen. Hankkeen puitteissa
kehitettiin Nasevasta sähköisessä muodossa saatavat karjan terveystilanneraportti ja
terveystodistus sekä laadittiin pelisäännöt tilojen väliseen eläinkauppaan, välitys- ja
teuraseläinliikenteeseen, hiehohotellitoimintaan, alkionhuuhteluasemille ja eläinnäyttelyihin.
Eläinlääkäreille ja neuvojille järjestettiin alkuvuodesta laaja koulutuskierros, joka sai syksyllä jatkoa
koko maan kattaneesta, vuoden 2017 puolelle jatkuneesta tuottajakoulutuskierroksesta.
Naseva täytti 10 vuotta
Kansallisen eläinten terveydenhuollon yksi merkkipaalu saavutettiin, kun nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva täytti 10 vuotta. Seinäjoella helmikuussa pidetty 10-vuotisjuhla
toimi samalla ruokaketjuhankkeen nautaketjun uusi toimintatapa -koulutuskierroksen lähtölaukauksena. Seminaarissa käytiin läpi nautaterveydenhuollon ja Nasevan kehityksen alkuvaiheita
sekä kuultiin myös lypsykarjaterveydenhuollon kehittämistoimista Ruotsissa. Tuottajapuheenvuorossa tuotiin esille, että nykyaikana yrittäjä tarvitsee eläinlääkäriä enemmänkin konsulttina, joka
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osaa ulkopuolisena nähdä kehityskohteita tilan toiminnassa. Juhlaseminaarissa palkittiin myös
nautaterveydenhuollon ja Nasevan kehityksen uranuurtajia.
Mycoplasma bovis esillä
ETT:n vuosikokouksessa helmikuussa päätettiin, että M. boviksen varalle tehdään kunnollinen
vastustusstrategia. Mikäli taudin annetaan levitä, se lisää eläinten sairastelua, antibioottien
käyttötarvetta sekä riskiä mikrobilääkeresistenssin kehittymisestä ja aiheuttaa ennenaikaisia
eläinpoistoja. Nämä tekijät heikentävät niin tilojen taloutta kuin elintarvikkeiden laatuakin.
Tärkeimmäksi katsottiin niiden tilojen pitäminen vapaina tartunnasta, joilla sitä ei vielä ole. Toiseksi
merkittäväksi tavoitteeksi asetettiin saada tilanne tartunnan saaneilla tiloilla mahdollisimman hyvin
hallintaan ja niiden eläinliikenne käyntiin. Tartuntatiloja ja niiden eläinliikenteen hoitamista varten
laadittiin ohjeistuksia meneillään olleesta kolmivuotisesta Makera-rahoitteisesta Mycoplasma bovis
-tutkimushankkeesta saatujen kokemusten perusteella.
Toukokuun lopussa pidettiin em. tutkimushankkeen asiantuntijaseminaari, jossa käytiin läpi sekä
projektissa mukana olleilta tiloilta, että muualta saatuja kokemuksia taudin vastustuksesta ja
pohdittiin jatkotoimia. Yhteiseksi näkemykseksi muodostui, että taudin hallitsemattoman leviämisen
suomalaiselle nautakarjataloudelle aiheuttamat tappiot olisivat niin suuret, että taudin vastustusta
täytyy ja kannattaa edelleen jatkaa mahdollisimman tehokkaasti. Koko nautaketjun tulee toimia
vastuullisesti M. bovis -tartuntojen leviämisen estämiseksi, vaikka se varmasti joissakin tapauksissa
merkitseekin luopumista perinteisistä ja aikoinaan hyviksi koetuista toimintatavoista ja saattaa
hankaloittaa yksittäisten toimijoiden eläinliikennettä sekä aiheuttaa lisäkustannuksia. Nautaketjun
uusi toimintatapa on kehitetty juuri esimerkiksi M. bovis -tartuntojen leviämisen estämiseksi.
Suomen Sikayrittäjät ry:n ASF-hanke
ETT oli aktiivisesti mukana luennoimassa Suomen Sikayrittäjät ry:n kaksivuotisessa tiedonvälityshankkeessa afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja sikatilojen bioturvallisuuden parantamiseksi.
Loppuvuodesta järjestettiin yhteensä kymmenen tiedotustilaisuutta tuottajille ja sidosryhmille eri
puolilla maata, hankealueen ulkopuoliset tilaisuudet järjestettiin ETT:n toimesta. Tärkeä sidosryhmä
afrikkalaisen sikaruton torjunnassa ovat metsästäjät, ja muun muassa Suomen riistakeskuksen
kanssa tehtiinkin tiivistä yhteistyötä.
Biocheck uudeksi työkaluksi
Erityisesti sika- ja siipikarjatiloille viestitettiin pitkin vuotta ennaltaehkäisevän tarttuvilta taudeilta
suojautumisen merkityksestä. Tautisuojausrutiinien arvioinnin ja priorisoinnin tueksi tarvitaan
kuitenkin myös työkaluja. Tällainen on Belgiassa Gentin yliopistossa kehitetty tilojen
bioturvallisuuden arviointityökalu Biocheck, jonka avulla tuottaja voi itse verrata oman tilansa
tautisuojauksen tasoa muihin tiloihin ja saada tietoa siitä, mitä tilanteen parantamiseksi kannattaa
ensisijaisesti tehdä. Bioceck-arviontityökalun käyttöönottoa suomalaisilla sika- ja siipikarjatiloilla
alettiin valmistella loppuvuodesta.
Tapahtumarikas vuosi
Vuosi 2016 oli aiempien vuosien tapaan tapahtumarikasta aikaa yhdistyksen toiminnassa. Uudet
tautitapaukset edellyttivät joskus nopeitakin tilannearvioita ja toimenpiteitä. Yhdistyksen
henkilökunnassa tapahtuneet muutokset aiheuttivat nekin omat haasteensa. Päivä kerrallaan ja
tarvittaessa päivää pidentämällä kuitenkin selvittiin poikkeamatilanteiden hallinnasta useallakin
sektorilla samanaikaisesti.
Olli Ruoho
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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 25.2.2016.
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Nousiainen Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin lisäksi
seuraavat seitsemän jäsentä ja varajäsentä:
- Kjerp Ann-Charlott, Valio Oy

- Sarjokari Kristiina, Valio Oy

- Mäkelä Ari, Valio Oy

- Kiljunen Jaana, Valio Oy

- Kilpeläinen Sami, Arla Oy

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

- Paakkala Olli, HKScan Finland Oy

- Pohjola Leena, HKScan Finland 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

- Hamina Hanna, DAVA Foods Finland Oy,
Kieku Oy, Kurjessuon Munapakkaamo

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

Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

ETT:n hallitus kokouksessaan 27.4.2016;
vieraana professori Päivi Rajala-Schultz

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).
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Organisaatio 2016
ETT:n
vuosikokous

Hallitus

Sikavan
johtoryhmä

Sikavan
rekisterivastaava

Sikavan
asiantuntijaeläinlääkäri

Sikavatiimi
ETU-sikaasiantuntijaryhmä

ETUsikaeläinlääkäriryhmä

Nasevan
johtoryhmä

Toiminnanjohtaja

Asiantuntijaeläinlääkäri

Hallintovastaava

Nasevan
asiantuntijaeläinlääkäri

Asiantuntijaeläinlääkäri

Ydintiimi
ETU-siipikarjaasiantuntijaryhmät

Nasevan
rekisterivastaava

Nasevatiimi

ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä

ETU-nautaasiantuntijaryhmät

ETUnautaeläinlääkäriryhmä

Toimihenkilöt 2016
Toiminnanjohtaja,
eläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi

Asiantuntijaeläinlääkäri
Hannele Nauholz

Asiantuntijaeläinlääkäri,
erikoiseläinlääkäri

Hallintovastaava,
ekonomi

Olli Ruoho

Marketta Rantala

Sikava

Sikava

Naseva

Naseva

Asiantuntijaeläinlääkäri

Rekisterivastaava

Asiantuntijaeläinlääkäri

Rekisterivastaava

Ina Toppari

Sari Hintikka

Erja Tuunainen

Paula Halkosaari
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3. Jäsenistö
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuonna 2016 varsinaisia jäseniä
olivat seuraavat 36 (2015: 32) 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 Meijeri Oy
Ruhan Meijeri Ky
Valio Oy
Ålands Centralandelslag, ÅCA

Teurastamot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-Tuottajat Oy
Atria-Chick Oy
DanHatch Finland Oy
HKScan Finland Oy
Kivikylän Kotipalvaamo Oy
Kronfågel Oy
Liha Hietanen Oy
Luomu Invest Oy
Länsi-Kalkkuna Oy
Mika Myllymaa Oy
Osuuskunta Pohjanmaan Liha
Paimion Teurastamo Oy
Pöntiön Lihatuote Oy (30.6.2016 saakka)
Snellmanin Lihanjalostus Oy

Munapakkaamot:
•
•
•
•
•
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DAVA Foods Finland Oy
Kieku Oy
Kurjessuon Munapakkaamo
Munapiste Stam
Närpiön Munapakkaamo Ab Oy

Kannattajajäsenet
Yhdistyksellä oli 162 (2015:163) kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. eläinlääkäreitä,
rehu- ja vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä muita
sidosryhmiä.

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 2016 oli 25,00 € / jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2015 tilitettyä alkavaa 165 000 €). ETT:n varsinaisten jäsenten yhdistykselle maksamat
jäsenmaksut olivat yhteensä 265 000,00 € (2015: 285 498,50 €).
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä
302 692,51 € (2015: 385 350,94 €).
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
295 429,84 € (2015: 307 327,14 €).
Kannattajajäsenmaksutuotot
Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 34 080,00 € (2015: 33 800,00 €).
Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointi-, tiedotus- ja asiantuntijapalvelutuotot olivat yhteensä 181 332,04 €
(2015: 173 351,08 €).
Tulos
Koko yhdistyksen tulos oli + 17 988,95 € (2015: - 70 544,46 €) ja se muodostui
kustannuspaikoittain seuraavasti:
ETT:n ylijäämä 16 449,50 € (2015: + 283,09 €)
Sikavan ylijäämä 22 007,21 € (2015: - 39 179,78 €)
Nasevan alijäämä - 20 467,76 € (2015: - 31 707,32 €)
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Eläinten terveys ETT ry
PL 221, 60101 Seinäjoki
Y-tunnus 0985041-5

Tuloslaskelma

1.1. - 31.12.2016

1.1. - 31.12.2015

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut
Muu varsinainen toiminta

12 935,28
170,00
168 226,76
0,00

9 732,45
0,00
163 618,63
0,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

181 332,04

173 351,08

-457 143,25

-495 221,51

-78 190,53
-20 475,00
-555 808,78

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

-3 766,31

-3 596,82

-500 965,79

-652 098,87

-1 060 540,88

-1 256 078,73

-879 208,84

-1 082 727,65

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

897 202,35

1 011 976,58

Tuotto-/Kulujäämä

17 993,51

-70 751,07

0,44
-5,00
-4,56

207,10
-0,49
206,61

17 988,95

-70 544,46

Varsinainen toiminta

Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Varsinaisen toiminnan muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut

Kulujäämä

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

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Eläinten terveys ETT ry
PL 221, 60101 Seinäjoki
Y-tunnus 0985041-5
Tase
31.12.2016

31.12.2015

10 845,47

10 568,57

148,00

148,00

4 876,15
1 500,00
0,22
0,00
22 260,80
28 637,17

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

Rahat ja pankkisaamiset

418 137,27

406 638,60

Vastaavaa yhteensä

457 767,91

455 429,17

72 237,32
259 505,94
17 988,95
349 732,21

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

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

12 181,80
14 154,15
81 699,75
108 035,70

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

Vastattavaa yhteensä

457 767,91

455 429,17

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Vuokravakuussaamiset
Verotilisaaminen
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
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5. Toimintakatsaukset 2016
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 vuonna 2016 ETT:n ohjeita noudattaen neljä tuontierää (2015: 5), yhteensä 27
liharotuista eläintä (2015: 49). Ahvenanmaalle tuli Ruotsista yhdeksän siitossonnia kuudelle eri
tilalle. Manner-Suomen länsi/lounaisrannikolle tuotiin Tanskasta 15 nautaa (14 hiehoa ja yksi sonni)
kahdelle eri tilalle ja Skotlannista kolme siitossonnia yhdelle tilalle.
Eläinlaji

Rotu

Ruotsi

Tanska

UK/Skotlanti

Yht. 2016

Vrt. 2015

Nauta
Charolais
Dexter
Galloway
Hereford
Highland Cattle
Limousine
Simmental
Yhteensä

7

27 (4)

49 (5)

2

9 (1)

15 (2)

2500

2000

1500
Tutkimus
Maito
Liha
Harraste
500

0

Nautojen ja biisonien tuonti Suomeen eri maista 1995-2016
11

3 (1)

10
5

Nautaeläinten tuonti Suomeen 1995-2016
tuotantosuunnittain

1000

20
2

3

7
10
5
2
3

21
3
3

Ei lypsyrotuisten tuontia
Lypsyrotuisia nautoja on tuotu
Suomeen
käytännössä
vain
Ruotsista. Tuontia on ollut
yhteensä n. 70 lypsykarjatilalle
vuosien 1998-2013 aikana. Osa
tiloista on tuonut vain kerran
yksittäisen
eläimen,
osa
useamman
eläimen
ja/tai
useamman tuontierän.
Maidontuotantoa varten tuotujen
lypsyrotuisten nautojen määrä on
ollut yhteensä n. 490, eli n. 16,9 %
kaikista tuontinaudoista.
Mycoplasma bovis- ja paratuberkuloosiriskin hallinta on tuonnin
yhteydessä vaikeaa, ja taloudellinen riski lypsykarjatiloille ja
meijeriteollisuudelle on suuri.

Siat
Sikoja tuotiin vuonna 2016 ETT:n ohjeita noudattaen vain keinosiemennystoimintaa varten. Norjasta
ja Tanskasta tuli yhteensä 161 eläintä. Tanskan tuonnissa erityisiksi riskipisteiksi on ennakolta
määritelty PRRS ja salmonella, joiden vastustamiseksi tutkimuksia on tarpeen toistaa useamman
kerran niin lähtömaan kuin kotimaankin karanteenijakson aikana. Molemmat tartunnat tutkitaan
vähintään neljä kertaa tuontiprosessin aikana.
Kiinnostuksesta ulkoilevien sikojen tuontiin kertoivat useat tuontiohjekyselyt esim. Mangalitzarotuisten sikojen osalta. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen lähialueellamme ja Eviran suositus siitä,
että kesysiat pidettäisiin kokonaan sisätiloissa sadan kilometrin säteellä itärajasta, hillitsivät osaltaan
tuontihalukkuutta.
Karjun spermaa tuotiin vain Norjasta, yhteensä 954 annosta.
Siipikarja
Munintakanojen jalostusaines tuotiin vuonna 2016 vanhempaispolven untuvikkoina Saksasta ja
Hollannista (kolme tuontierää).
Broilereiden jalostusaines tuli maahan vanhempaispolven untuvikkoina pääosin Ruotsista (33
tuontierää), minkä lisäksi Hollannista ja Skotlannista tuotiin yhteensä viisi tuontierää emountuvikkoja.
Tuotantopolven broilereita tuli maahan vain siitosmunina Ruotsista, Tanskasta ja Skotlannista.
Merkittävä osa yhteensä 4,3 miljoonasta tuontisiitosmunasta haudottiin Suomessa, mutta untuvikot
vietiin muualle.
Kalkkunoiden jalostusaines tuotiin vanhempaispolven untuvikkoina Englannista, yhteensä viisi
tuontierää.
Eläinlaji

Tuotantopolvi

Ruotsi

Tanska

Saksa

Hollanti

UK

Yht. 2016

Siipikarja
Munintakanat

0

IVP untuvikot
22 800
(2)

VP untuvikot
Broilerit

TP siitosmunat

Ankat, hanhet
Siipikarja
yhteensä

32524
0

IVP untuvikot
VP untuvikot

Kalkkunat

9 724
(1)
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(33)
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(2)
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(41)

52 061
(3)
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(2)
15 146
(5)

VP untuvikot
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0

VP untuvikot
3 399 920 1 586 270
(105)
(41)

22 800
(2)

43 764
(3)

76 567
(10)

5 129 321
(161)
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Muu tuonninohjaus
ETT:n lisäohjeita annettiin useille lampaiden tuonnista kiinnostuneille. Näistä toteutui kolme
tuontierää, Rygja-lampaita Norjasta (5 kpl), Oxford Downeja Englannista (15 kpl) ja Dorpereita
Ruotsista (5 kpl).
Kamelieläimiä tuotiin ETT:n ohjeita noudattaen kaksi tuontierää, alpakoita Ruotsista (16 kpl) ja
laamoja Sveitsistä (4 kpl).

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 laajeni edelleen
Positiivilistalla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 51 (2015: 49) rehualan toimijaa, 49 (2015: 47)
kotimaista ja kaksi (2015: 2) ruotsalaista. Näistä 28 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.
Rehuseminaari 2016
ETT ry järjesti yhteistyössä Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön kanssa perinteisen
Rehuseminaarin 28.9.2016 Helsingissä. Seminaarissa kuultiin alustuksia ajankohtaisista aiheista,
kuten rehulainsäädännön tulevista muutoksista, rehukuljetusten riskinarvioinnista ja hyvän
käytännön ohjeista sekä hyönteisistä tulevaisuuden rehuina. Lisäksi esiteltiin rehusalmonellaprojektin alustavia tuloksia ja vaihtoehtoisia käsittelymenetelmiä rehujen dekontaminaatioon
formaldehydin odotettavissa olevan käyttökiellon jälkeen. Rehualan edustajat nostivat
kommenttipuheenvuoroissaan esiin mm. luomurehujen salmonellariskin hallinnan haasteet.
Lisätietoa seminaarista: www.ett.fi/sisalto/rehuseminaari-2016
Rehuhygieniaan liittyvä konsultointi
Toimintavuoden aikana ETT:n toimesta auditoitiin kaksi kotimaista rehutehdasta.
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5 c. Tautisaneeraus ja -riskinhallinta
Vakuutusseminaari
ETT järjesti maaliskuun puolivälissä jäsenyrityksilleen, vakuutusyhtiöiden edustajille sekä
sidosryhmille kohdistetun eläintautivakuutusseminaarin. Seminaarissa käytiin läpi nykyisistä
eläintautiryhmä- ym. vakuutuksista saatuja kokemuksia ja kehitystarpeita sekä tautisaneerauksista
saatuja kokemuksia ja niiden toteutuksessa todettuja ongelmakohtia. Tilaisuudessa käytiin läpi myös
korvauskäytäntöjä virallisesti vastustettavien eläintautien osalta. Helsingissä Säätytalossa pidettyyn
seminaariin osallistui n. 40 henkeä.
Päivän vierailijaluennoitsija oli tanskalainen eläinlääkäri Esben Jakobsen. Hän pohti esityksessään
sitä, ettei neuvonnan – esimerkiksi terveydenhuollon – paraskaan asiantuntemus saa tuottajia
muuttamaan toimintatapojaan, jos arvot ja tavoitteet eivät kohtaa, ja tuottaja tuntee jäävänsä
ulkopuoliseksi. Hänen viestinsä oli, että on tärkeää tuntea tilan toiminta kokonaisvaltaisesti ja
tunnistaa tuottajien arvomaailma, jotta pystytään muuntamaan neuvonnan tieto sellaiseen muotoon,
että tuottaja on valmis ottamaan sen vastaan ja muuttamaan käytäntöjään. Yksi tärkeimmistä
neuvonnan tehtävistä onkin tuottajan motivoiminen ja kouluttaminen siten, että tämä on valmis
ottamaan käyttöön uusia hyväksi koettuja toimintatapoja.

Esben Jakobsen ETT:n Eläintautivakuutusseminaarissa 16.3.2016
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Salmonellasaneerauskonsultointi
ETT:n toimesta tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä 71 tilakäyntiä 17 tilalle, joilla oli todettu tai joilla
epäiltiin salmonellatartuntaa. Tiloista viisi oli nauta-, viisi sika- ja seitsemän siipikarjatiloja.
Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin
yhteistyössä paikallisten valvonta- ja praktikkoeläinlääkäreiden sekä teurastamoiden edustajien
kanssa. Lisäksi konsultoitiin kolmen nautatilan salmonellasaneerausta puhelimitse ja sähköpostitse.
Nautatiloista kaksi oli suurta ja kaksi keskikokoista lypsykarjatilaa sekä yksi keskikokoinen ternistäteuraaksi lihanautakasvattamo. Sikatiloista kaksi oli suurta porsastuotantosikalaa, joissa jo aiemmin
oli todettu salmonellatartunta ja toteutettu salmonellasaneeraus, mutta joissa tartunta uusiutui. Yksi
sikatila oli keskikoinen yhdistelmäsikala, jossa oli todettu salmonellatartunta aivan vuoden 2015
lopussa. Tämän lisäksi otettiin näytteitä karjujen tuontikaranteenista sekä yhdeltä keskikokoiselta
sikatilalta, jolla vuonna 2015 oli todettu salmonellatartunta ja toteutettu salmonellasaneeraus.
Salmonellatartunnan saaneista siipikarjatiloista yksi oli broilerikasvattamo ja kaksi
broileriemountuvikkojen tuontikaranteenia. Tämän lisäksi todettiin salmonellatartunta yhdessä
kalkkunakasvattamossa, kahdessa pienessä munintakanalassa ja yhdessä siitoskanalassa. Osa
nauta-, sika- ja siipikarjatilojen salmonellasaneerauksista jatkui vuodelle 2017.
Olli Ruoho konsultoi lisäksi laitoskäynnillä sekä puhelimitse ja sähköpostitse salmonellariskin
hallintaa yhdellä biokaasulaitoksella, jonka mädätelietettä käytetään lannoitteena kotieläintiloilla.
Laitoksella oli jo aiemmin toteutettu salmonellasaneeraus ETT:n ohjeiden mukaisesti, mutta
kontaminaatio oli uusiutunut. Tämän lisäksi otettiin yhdeltä lihanautatilalta ja yhdeltä sikatilalta
tuotantoympäristönäytteitä tilan salmonellavapauden selvittämiseksi kiinteistökaupan yhteydessä.
EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2016 EHEC-bakteereita yhteensä 13
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi tuli ihmisten sairastumisen kautta esille EHEC-tartunta
yhdellä nautatilalla ja yhdellä lammastilalla. Olli Ruoho kävi kahdella EHEC-nautatilalla, otti
tarvittavat näytteet sekä laati EHEC-riskinhallintasuunnitelmat yhteistyössä paikallisten
valvontaeläinlääkäreiden kanssa. Muiden EHEC-tilojen riskinhallintaa konsultoitiin puhelimitse ja
sähköpostitse.
Muuta konsultointia
Vuoden 2016 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 2016 lopussa
mukana 15 nautatilaa; 13 lypsykarja- ja kaksi emolehmätilaa. Olli Ruoho konsultoi tilakäynnillä
kahden pälvisilsatilan saneerausta.
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.
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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. Ina Toppari koordinoi ETU-sikaryhmien ja Hannele Nauholz ETUsiipikarjaryhmien työskentelyä. Erja Tuunainen ja Olli Ruoho koordinoivat yhteistyössä ETUnautaryhmien työskentelyä.
ETU-yhteistyöryhmä kokoontui huhtikuussa Helsingissä. Seminaarimuotoisessa tapahtumassa
ETT:n toimihenkilöt esittelivät tuotantoeläinten terveydenhuollon tilannetta sika- (Olli Ruoho),
siipikarja- (Hannele Nauholz) ja nautasektoreilla sekä Mycoplasma bovis -vastustusta Suomessa
(Erja Tuunainen). Kati Kastinen kertoi ETT:n ruokaketjuhankkeen ”Maito- ja lihaketjun
jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto” etenemisestä.
Professori Anna Valros Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnasta esitteli Welfare
Quality® Networkin toimintaa. ETT rahoittaa yliopiston osallistumisen tähän verkostoon,
joka on jatkoa WQ-hankkeelle. Suomi on ensimmäinen hankkeen ulkopuolinen taho Networkissa.
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli hallituksen
tavoitetta parantaa suomalaisen ruuantuotannon kilpailukykyä ohjeistamalla julkisia elintarvike- ja
ruokapalveluita hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä toimintatapoja (mm. eläinten
hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus). Pohdittiin yhdessä mahdollisia
hankintakriteereitä.

ETU-yhteistyöryhmä 27.4.2016, Helsinki
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Nautojen terveydenhuollon koordinointi

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja) tai Leena Suojala, MTK
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
Minna Kujala, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kirsi Henttu, läänineläinlääkäreiden edustaja
Laura Kulkas tai Kristiina Sarjokari, meijeriteollisuuden edustaja
Virpi Kurkela tai 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) tai Leena Suojala, MTK
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 kaksi kertaa.
Kokoukset pidettiin yhteiskokouksina. Eri osanottajatahojen edustus asiantuntijaryhmissä vaihteli
kokouskohtaisesti. Kokouksissa käsiteltiin Nasevan toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita ja
tuotannollisen terveydenhuollon kehittämistä. 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.
bovis -tilanteen kehittymistä ja ETU -nautaeläinlääkäriryhmän kanssa yhteistyössä laadittuja ohjeita
M.bovis -tartuntatiloille.
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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 ja Annette Brockmann sekä 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 seitsemän nettikokousta. Tautitilanne, Mycoplasma
boviksen vapaaehtoinen vastustusohjelma ja ”Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja
vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen eteneminen olivat säännöllisesti
kokousten aiheina. Päivi Rajala-Schutz Helsingin yliopistolta teki epidemiologisen selvityksen M.
boviksesta ja ETU-nauta-asiantuntijaryhmien kanssa yhteistyössä laadittiin M. bovis -tartuntatilalle
toimintaohjeet, jotka julkaistiin Valiolla 26.5. pidetyssä M. bovis -seminaarissa. Nasevasta saatavan
terveystilannetodistuksen ja eläinlääkärin laadittaviksi tarkoitettujen terveystodistusten luominen
Nasevaan tehtiin yhteistyössä ETT:n ruokaketjuhankkeen kanssa. Lisäksi ETU-ryhmät osallistuivat
nautojen hyvinvoinnin teemavuoden toteutukseen ja ”Vastuullista tuottavuutta” -teemavuoden
suunnitteluun sekä lantaisuuskriteerien laatimiseen yhdessä viranomaisten kanssa.
Vasikkakasvattamoiden lääkitsemiskäytäntöjä ja antibioottiresistenssin kehittymiseen liittyviä
tekijöitä selvitettiin loppuvuodesta yhteistyössä Helsingin yliopiston
”Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot” -hankkeen kanssa. Vasikoiden
lääkitsemisohjeet julkaistiin M. bovis -tartuntatiloille. Työ jatkuu edelleen vuoden 2017 puolella
vasikkakasvattamoiden hengitystietulehdusohjeiden ja lääkitsemiskäytäntöjen päivittämiseksi.

Kuva: Mervi Kauppinen
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Sikojen terveydenhuollon koordinointi
ETU-sika-asiantuntijaryhmä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taru Antikainen, MTK:n sikavaliokunta (puheenjohtaja)
Christer Storfors, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät ry
Tarja Luostarinen, Sikavan erityistason tuottaja
Maija Yliaho, ProAgria
Lea Rentsch, teurastamoteollisuuden edustaja
Martti Hassila, teurastamoteollisuuden edustaja
Juha Keskitalo, praktikkoeläinlääkäreiden edustaja
Taina Laine, Evira, tutkimusosasto
Liisa Kaartinen, Evira, valvontaosasto
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Sari Hintikka, Sikava
Ina Toppari, Sikava (sihteeri)

Ryhmällä oli vuoden 2016 aikana kaksi kokousta (yksi läsnäolokokous/MTK Helsinki ja yksi
skypekokous).
Ryhmässä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat mm. afrikkalaisen sikaruton leviämisen
ehkäisemiseksi tehtävät toimet Suomessa, Sikavan hyvinvointi-indeksi ja porsaiden kastraatiosta
luopuminen.
ETU-sikaeläinlääkäriryhmä
ETU-sika-asiantuntijaryhmän ja ETT:n tukena työskenteli ETU-sikaeläinlääkäriryhmä, jossa oli
mukana sikatauteihin perehtyneitä eläinlääkäreitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Ryhmä piti yhden skype-kokouksen vuoden 2016 aikana ja käsitteli mm. lieväoireisen porsasyskän
esiintymistä ja näytteiden ottoa epäilytilanteissa sekä laati ehdotuksia terveydenhuollon
toimenpiteiksi kansalliseen mikrobilääkeresistenssin torjuntaohjelmaan.

kuva: Ina Toppari
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi
ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanna Hamina, Siipikarjaliitto ry, pj. (varalla Päivi Heikkilä)
Suvi Rantala-Sarjeant, Broileryhdistys (varalla Mika Puotunen)
Petri Yli-Soini, MTK
Päivikki Perko-Mäkelä, Atria Chick Oy
Pekka Wiro, Atria Chick Oy
Mari Torkki, DanHatch Finland Oy
Leena Pohjola; HKScan Finland Oy
Petri Toivola, Kronfågel Oy
Esa Puonti, Luomu Invest Oy/Luomunokka
Sanna Simula, Länsi-Kalkkuna Oy
Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy
Liisa Kaartinen, Evira
Laila Rossow, Evira
Pia Vennerström, Evira (varalla Kirsi Collin)
Taina-Riitta Seppälä, läänineläinlääkäreiden edustaja (varalla Matti Nyberg)
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, siht.

ETU-muna-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasi Pärnänen, MTK, puheenjohtaja
Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry (varalla Päivi Heikkilä)
Toivo Torkki, Munapakkaamot (varalla Stina Lerkki, Merita Raikaslehto)
Kaisa Lähteenoja (→ 9/2016) ja Marjut Lehtinen (9/2016 →), Haaviston siitoskanala
Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy (varalla Sanna Muurama)
Anna Setälä, Tonest Oy
Liisa Kaartinen, Evira
Laila Rossow, Evira
Pia Vennerström, Evira (varalla Kirsi Collin)
Jani Soini, läänineläinlääkäreiden edustaja
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, sihteeri

ETT ry koordinoi ETU-lihasiipikarja- ja ETU-muna-asiantuntijaryhmien toimintaa ja järjesti näille
yhteensä 6 kokousta, joista kaksi ryhmien yhteiskokouksina. Syyskuun Tampereen yhteiskokouksessa käsiteltiin ajankohtaisen tautitilanteen lisäksi mm. tuonti- ja vientikysymyksiä,
uudistetun terveystarkkailun tilannetta sekä siipikarjan hyvinvointiin liittyviä linjauksia.
Joulukuun nettikokouksen aiheena oli ajankohtainen lintuinfluenssatilanne (Suomen historian
ensimmäinen korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N8 -tartunta luonnonvaraisissa linnuissa
ja yhdessä ahvenanmaalaisessa lintutarhassa).
ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien toimeksiantona ETT julkaisi broilereiden ja munintakanojen
hyvinvoinnin kansalliset tavoitteet. Samoin julkaistiin ELL Eija Kaukosen kirjoittama Siipikarjan
lääkitysopas, jonka kirjoitustyön rahoitti Suomen Siipikarjasäätiö. ETT:n kautta kerättiin tietoa
lihasiipikarjalle edellisvuonna käytettyjen mikrobilääkkeiden määristä ja käytön syistä
Suomessa. Tiedot julkaistiin ETT:n kotisivuilla ja ne esiteltiin myös EU:n Fact Finding missiolle. Lisäksi käytiin neuvotteluja viranomaisten kanssa siipikarjan rokotusmahdollisuuksien
parantamiseksi.
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Broilereiden hyvinvointia kuvaavien tietojen keruu vakiinnutettiin ETT:n ruokaketjuhankkeen kautta
osaksi yhdistyksen toimintaa. Yritykset toimittavat neljän kuukauden välein tietojärjestelmiinsä
kertyneet tiedot tuotannostaan ETT:lle, missä tiedot yhdistetään kansalliseksi tilastoksi. Tietoja
kerätään mm. broilereiden jalkapohjaterveydestä, kokoviljaruokinnasta, poistumasta ja hylkäyksistä.
Pito-olosuhteet  ennen kaikkea pehku, sen laatu ja kunto  rehu ja suolistoterveys vaikuttavat
merkittävästi broilerien jalkapohjien kuntoon. Esim. ilmanvaihdon ongelmat, märkä pehku tai lintujen
ripuli aiheuttavat jalkapohjatulehduksia, joiden tiedetään heikentävän lintujen hyvinvointia.
Jalkapohjien kunto on siksi kansainvälisesti tunnustettu lintujen hyvinvoinnin mittari.
Jalkapohjista pisteytetään ihotulehduksen vakavuusaste tulehduksen aiheuttaman vaurion
syvyyden perusteella. Pisteet jaetaan kolmeen luokkaan 0, 1 ja 2. Luokka 0 vastaa tervettä
jalkapohjaa, luokka 1 lieviä pinnallisia tulehdusmuutoksia ja luokka 2 syvää tulehdusmuutosta.
Parven jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos saadaan laskentakaavasta, jossa kakkosluokan
jalkapohjat saavat suurimman painoarvon (kerroin 2), kun taas luokan 1 kerroin on 0,5.
Alle 40 pisteen parvissa jalkapohjien kunto on hyvä. Yli 40, mutta alle 80 pisteen parvissa
jalkapohjissa on jonkin verran tulehdusta, mikä on merkki siitä, että kuivikkeen laatuun ja
ilmanvaihtoon on kiinnitettävä huomiota. Jos parven jalkapohjatulehdusarvioinnin tulos ylittää
80 pistettä, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava siitä broilerien omistajalle tai pitäjälle sekä sille
aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee. Tuottajan on syytä selvittää,
mistä ongelma johtui ja ryhtyä toimenpiteisiin sen korjaamiseksi ja kasvatusolosuhteiden
optimoimiseksi.
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Broilereiden jalkapohjapisteet Suomessa vuosina 2012-2016.
Tilastoitu osuus tuotannosta oli n. 90 % / 2012-2013, n. 97 % / 2014-2015 ja yli 99 % / 2016.
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5 e. Naseva  Nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä
Nasevan tietojärjestelmään tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja
naudanlihantuotantotiloilta,
jotka
ovat
liittyneet
terveydenhuollon
piiriin
solmimalla
terveydenhuoltosopimuksen. Tilat antavat valtuutuksellaan oikeuden tietojen katseluun
eläinlääkäreille sekä muille toiminnan yhteistyötahoille, kuten meijereille, teurastamoille ja
neuvonnalle Naseva-järjestelmän käytöstä järjestettiin
eläinlääkäri-, sidosryhmä- ja
tuottajakoulutusta mm. MMM:n rahoittaman ruokaketjuhankkeen ”Maito- ja lihaketjun
jäljitettävyysjärjestelmät  avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto” yhteydessä. Nasevaa
kehitettiin edelleen hankkeessa kerätyn palautteen perusteella esim. lääkityskirjanpidon osalta.
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 2016:
•
•
•
•
•
•

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 (7 kpl) pidettiin nettikokouksina ensimmäistä lukuun
ottamatta.
Nasevan henkilöstö 2016
Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.
Nasevan käyttö
Nasevan toimintaan osallistui 14 meijeriä (2015: 14) ja kuusi liha-alan yritystä. Rekisterissä oli
vuoden lopussa mukana 7504 (2015: 7303) tilaa ja 7928 eri pitopaikkaa (2015: 7728). Rekisteri
kattoi 60 % (2015: 58 %) kaikista Suomen nautatiloista ja 80 % tuotosseurantatiloista (2015: 78%),
mutta eläinmäärältään yli 100 naudan karjoista jo 95 % (2015: 90%).
Nasevan kehitystyö
Naseva-rekisterin kehittämistyö jatkui ETT:n ruokaketjuhankkeen kanssa terveystilannetodistuksen
ja eläinlääkärintodistusten suunnittelulla ja toteutuksella. Lisäksi toteutettiin terveydenhuoltokäynnin
tilannekatsauslomake.
Tuotannollisen terveydenhuollon osalta keskityttiin ylläpitoon ja neuvontaan, sekä selvitystyöhön
terveydenhuollon taloustyökalujen osalta.
Turvallisen nautaeläinliikenteen pelisääntöjen sekä laadunhallinnan pääperiaatteiden kehittämistä ja
tiedottamiseen tähtäävää tuottajien koulutuskierrosta yhteistyössä ruokaketjuhankkeen kanssa
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jatkettiin. 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 ja ELO) kautta. ProAgrian ohjelmista
Nasevalinkin käyttö loppui vuoden lopussa. Ohjelmaa korvaavan Minun maatilani -ohjelman kautta
hoito- ja lääkitystietojen lähettäminen tulee toteutumaan vuoden 2017 aikana. Provet-ohjelmiston
tuottajan ja viranomaisten kanssa pidettiin loppuvuodesta kokous lääkitsemistietojen laadun
parantamiseksi EU-komission Fact finding -työryhmältä saadun palautteen pohjalta.
Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus
Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin Nasevan terveydenhuoltokäynnistä
peruskoulutusta netin kautta. Meijerin neuvojille esiteltiin uutta Nasevaa Valiolla pidetyssä
tilaisuudessa keväällä. Yksittäisiä käyttäjiä opastettiin vuoden aikana Nasevan käytössä puhelimitse,
sähköpostitse, sekä netissä. Lääkitsemislainsäädännön uudistuksen edellyttämistä tuotantoeläinten
terveydenhuoltoon liittyvistä toimista ohjeistettiin edelleen tuottajia ja eläinlääkäreitä.
Tiedotus
Vuonna 2015 alkanut kaksivuotinen hyvinvoinnin teemavuosi jatkui vuodelle 2016. Teeman
puitteissa julkaistiin lehtiartikkeleita ja pidettiin luentoja. Sidosryhmille ja eläinlääkäreille luennoitiin
mm. tautivastustuksesta ja M. bovis -tartunnan etenemisestä, sekä tartuntiloille laadituista
toimintaohjeista. Lisäksi ETT:n kotisivujen aineistoa päivitettiin mm. Mycoplasma bovis- ja
nautaterveydenhuollon ohjeiden 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.
Toimihenkilöt esittelivät uutta Nasevaa Sarka-messuilla, Okra-näyttelyssä sekä Snellmanin
tuottajamessuilla. Nautaterveydenhuollon toteutuminen Suomessa oli esillä vuotuisilla
Eläinlääkäripäivillä ETT:n osastolla.
Tutkimusyhteistyö
Luonnonvarakeskus Luken kanssa aloitettua yhteistyötä jatkettiin Letka-hankkeen osalta. Hankkeen
tutkijat ja terveydenhuoltoeläinlääkärit tekivät 43 tilakäyntiä, joilla arvioitiin nautojen hyvinvointia sekä
Welfare Qualityyn® perustuen että Nasevan tilakäyntilomakkeen tietojen pohjalta. Tulokset
valmistuivat vuoden 2016 lopulla.
Mycoplasma bovis
Oireiden perusteella tehdyssä näytteenotossa Mycoplasma bovis -taudinaiheuttaja oli vuoden 2016
loppuun mennessä löytynyt 117 tilalta, joista 40 oli lypsykarjoja ja kaksi emolehmätilaa. Tartunta oli
levinnyt myös 15 vasikkakasvattamoon ja 59 lihanautakasvattamoon.
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Kuva alla: M. bovis -tilanteen kehitys Suomessa 2012-2016

2016
Mycoplasma bovis -vastustusohjelma
ETT lanseerasi vuonna 2013 Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tartunnan leviämisriskin
hallintaan eläinkaupassa ja näyttelytoiminnassa. Vastustusohjelmaan liittyi vuoden 2016 aikana 119
(2015: 66) uutta nautatilaa. Ohjelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 282 nautatilaa.
M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluminen ja näytteenotto ovat mukana ETT:n ohjeissa
eläinnäyttelyihin osallistuttaessa. Ohjelmaan kuuluminen edistää myös eläinkaupan turvallisuutta.
Mycoplasma bovis -tutkimushanke
ETT:n eläinlääkärit osallistuivat asiantuntijoina Eviran ja Helsingin yliopiston ”Mycoplasma bovis –
tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -tutkimushankkeeseen,
jonka puitteissa tutkittiin mm. tartunnan hallintamahdollisuuksia lypsykarjatiloilla. Hankkeessa oli
mukana 20 tartunnan saanutta lypsykarjatilaa 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. Naseva tuki lisäksi hankkeen lopulla ja sen jälkeen tartunnan saaneita
lypsykarjatiloja osallistumalla mm. näytteiden analyysikustannuksiin ja neuvontaan.
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Nasevan 10-vuotisjuhlaseminaarissa lähtölaukaus Nautaketjun turvallinen toimintatapa
-koulutuskiertueelle
Nasevan 10-vuotisjuhlaa vietettiin Seinäjoki Areenassa 17.2.2016 juhlaseminaarin merkeissä.
Samalla annetiin virallinen lähtölaukaus ETT:n ruokaketjuhankkeen Nautaketjun turvallinen
toimintatapa -koulutuskiertueelle. Uusien eläinliikenteen pelisääntöjen lisäksi seminaarissa oli
runsaasti muutakin antia.

Nasevan 10-vuotisjuhlayleisöä Seinäjoki Areenassa 17.2.2016
Seminaarissa Mervi Yli-Hynnilä, joka toimi aikoinaan Nasevan ”kätilönä” sen suunnitteluvaiheessa,
kävi läpi Nasevan rakentamisen taustoja ja nykytilannetta. Kristiina Sarjokari taas luotasi seminaarin
päätteeksi nautaterveydenhuollon ja Nasevan tulevaisuuden tarpeita, niin tuottajan kuin
teollisuudenkin näkökulmasta
Seminaarissa kuultiin myös Ruotsin terveydenhuollon toimista lypsykarjatiloilla. Växa Sverigen
eläinlääkäri Håkan Landin kertoi kehitystyöstä, jossa on parannettu tietojen analysointia ja
mallinnusta sekä luotu uusia toimintamalleja. Näiden avulla tilan terveystilanteesta ja toiminnan
taloudellisista vaikutuksista saadaan paremmin kokonaiskuva, josta ilmenevät niin vahvuudet kuin
heikkoudet, joihin terveydenhuollon toimin voidaan vaikuttaa. Terveydenhuoltosuunnitelmaa on viety
toimivampaan suuntaan, jolloin tuottajat ovat paremmin sitoutunut muutosten tekoon. Motivaattorina
toimii taloudellisen tuloksen muutos, joka voidaan laskea mallin avulla.
Juha Kantoniemi toi esiin suomalaisen maitotilayrittäjän näkökulmaa ja odotuksia terveydenhuollolle.
Tilat tarvitsevat tiimitoimijoita ja osaajia, jotka ymmärtävät, kuinka iso yksikkö toimii taloudelliset
näkökohdat huomioiden.
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Erja Tuunainen näytti Nasevasta saatavia uusia raportteja sekä yhteenvetotietoja. Pirjo
Kortesniemen aiheena oli ETT:n hallinnoima hanke, jonka puitteissa luodaan nautaketjulle turvallista
toimintatapaa Nasevaa hyödyntäen.

Pirjo
P Kortesniemi ja Erja Tuunainen
Nasevan 10-vuotisseminaarissa

Håkan Landin ja ETT:n
varapuheenjohtaja AnnCharlott Kjerp vaihtavat
ajatuksia lypsykarjojen
terveydenhuollosta
Ruotsissa ja Suomessa

Tilaisuudessa huomioitiin myös ansioituneita terveydenhuollon ja Nasevan kehittäjiä ETT-viirein:
-

Eeva Brofeldt (ei paikalla)

-

Mervi Yli-Hynnilä

-

Vesa Rainio

-

Kirsti Laukkanen

-

ProAgria (Henna Mero)

-

Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellinen tiedekunta,
Saaren yksikkö (Mari Hovinen)

-

Heidi Härtel

-

Tuomas Herva

-

Reijo Junni

-

Emovet Oy (Kirsi Vartia)
26

5 f. Sikava  Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

Sikavan toiminta
Vuoden 2016 lopussa Sikavaan kuului 1231 (2015: 1379) sikojen pitopaikkaa, joista erityistasolla oli
42 (2015: 52), kansallisella tasolla 1100 (2015: 1204) ja perustasolla 41 (2015: 56). 48 tilaa oli
tyhjänä tai passivoituna. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 5590 (2015: 6131) eläinlääkäreiden
tekemää terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpidosta vastasi Mtech Digital Solutions (entinen Maatalouden
Laskentakeskus MLOY).
Sanna Nikunen piti Sikavan koulutuksen eläinlääkäreille 22.1.2016. Sikava-koulutusta järjestettiin
myös 31.5.2016 yhteiskoulutuksena Nasevan kanssa.
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). Elias Jukola jäi eläkkeelle 30.4.2016, ja hänen tilallaan johtoryhmässä oli mukana
Ulla Ketola HKScan Finland Oy:n edustajana. Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja
Sikavan toimihenkilöistä Pirjo Kortesniemi, Sanna Nikunen (14.4.2016 alkaen Ina Toppari) 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 (1.6.2016 alkaen Ina Toppari).
Sikavan johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa.
Sikavan henkilöstö
Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Sanna Nikunen (31.1.2016 asti) ja Ina Toppari (23.5.2016
alkaen) sekä 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 17 kappaletta. Bureau
Veritas teki keväällä 2016 laatujärjestelmän seuranta-auditoinnin, minkä lisäksi tehtiin yksi
laatujärjestelmän sisäinen auditointi. Lisäksi auditoitiin 70 eläinlääkäreiden tekemää
terveydenhuoltokäyntiraporttia. Evira arvioi kansallisen laatujärjestelmän hyväksymisedellytysten
täyttymistä syksyllä 2016.
Laatujärjestelmän ylläpitoon ostettiin Kati Kastisen työpanosta ProAgria Liha Osaamiskeskukselta.
Sikojen hyvinvoinnin saamista osaksi Eviran myöntämää kansallista laatujärjestelmää selvitettiin
ETT ry:n ruokaketjuhankkeen sikaosiossa: eläinperäisten mittareiden avulla pyritään jokaiselle
pitopaikalle laskemaan kolmiportainen hyvinvointi-indeksi kuvaamaan eläinten hyvinvointia.
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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. Erityistason tiloilla ei tehty vuoden 2016 aikana yhtään tautisuojauksen auditointia.
Erityistilanteet Sikavaan kuuluvilla tiloilla
Sikavaan kirjattiin toimintavuoden aikana 20 erityistilannetta (tautiepäily, todettu tartunta, muu
poikkeustilanne). Sikadysenteriaa ei todettu vuoden aikana. Kapia todettiin yhdellä perustason tilalla.
Yhdessä emakkosikalassa ilmeni porsasyskätartunta, ja tartunta siirtyi seitsemään lihasikalaan,
minkä lisäksi porsasyskätartunta todettiin yhdessä lihasikalassa. Uusia salmonellatapauksia todettiin
kolme (kahdella tilalla). Afrikkalaista sikaruttoa epäiltiin yhdessä lihasikalassa, mutta lopulta
afrikkalaista tai klassista sikaruttoa ei tilalta otetuissa näytteissä todettu. Epäilyssä toimittiin
tehokkaasti yhteistyössä teurastamon ja viranomaisten kanssa.
Uutisointi ja abstraktit
Sikavan avoimilla verkkosivuilla ja eläinlääkäriosiossa julkaistiin vuoden 2016 aikana tiedotteita
ajankohtaisista asioista ja näiden lisäksi Sikavan huoltokatkoja koskevat ilmoituksia. Tiedotteet on
pääsääntöisesti julkaistu myös ruotsiksi.

kuva: Ina Toppari
Sikava oli mukana heinäkuussa OKRA-maatalousnäyttelyssä yhteisellä sikaosastolla MTK:n
sikajaoston, Suomen sikayrittäjät ry:n ja ProAgria Liha Osaamiskeskuksen kanssa.
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5 g. Ruokaketjuhanke
Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, todennettava ja vastuullinen
alkutuotanto
Lisätietoa hankkeesta: http://www.ett.fi/sisalto/ruokaketjuhanke-2015-2016
ETT:n ruokaketjuhankkeen toinen toimintavuosi toteutettiin tavoitteiden mukaisesti pitkälti koulutusja tiedotuspainotteisesti. Hankkeelle haettiin keväällä 2016 jatkoaikaa, jota myönnettiin
valtakunnallisten tuottajakoulutusten läpiviemiseksi 30.4.2017 saakka.
Eläinliikenteen pelisäännöt maidon- ja lihantuotantotiloille
Vuoden alussa toteutettiin Webropol-kysely, joka koski uudistuneen Nasevan käyttöä ja sen
merkitystä sekä nautatilan että koko nautaketjun näkökulmasta. Kyselylinkki lähetettiin 7361
käyttäjälle ja vastauksia saatiin kaikkiaan 1078 (14,6%). Kyselyssä sai antaa palautetta ja sitä tulikin
runsaasti, 372 kpl. Palaute huomioitiin koulutuksien sisällössä ja Nasevan kehittämistyössä.
Kevään 2016 aikana toteutettiin eläinlääkäreiden koulutukset, joissa nautatilojen terveydenhuoltotyötä tekeviä eläinlääkäreitä tiedotettiin nautaketjun turvallisesta toimintatavasta sekä
sorkkasairauksien havainnoinnista terveydenhuoltokäynnillä.
Koulutuksia pidettiin keväällä
kahdeksan tilaisuutta ja yksi webinaari, joihin osallistui yhteensä n. 180 eläinlääkäriä ja sidosryhmien
edustajaa. ProAgrian ja Faban maidon- ja naudanlihantuotannon asiantuntijoille ja jalostusasiantuntijoille järjestettiin keväällä kolme webinaaria. Koulutus tavoitti n. 130 henkilöä.
Nautaosiossa hanketyöryhmien valmistelemat pelisäännöt saatiin kevään aikana valmiiksi ja
painokuntoon kesällä 2016. Mukana pelisääntöjä luomassa on ollut maidon- ja naudanlihantuottajia,
hiehohotelliyrittäjiä sekä meijereiden ja teurastamoiden alkutuotannon ja eläinjalostuksen
asiantuntijoita. Lisäksi päivitettiin ohjeet välityskelpoisen vasikan ja teurasnaudan osalta. Ohjepaketti
(”Eläinkauppa”, ”Välitysvasikka” ja ”Teurasnauta”) lähetettiin kesän aikana yli 10 000 maidon- ja
naudanlihantuotantotilalle Nasevan jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden kautta. Nasevasta
saatavat sähköiset terveystodistukset eläinkaupan avuksi valmistuivat kevään aikana.
Valtakunnallisia koulutustilaisuuksia maidon- ja naudanlihantuottajille pelisääntöjen käyttöönotosta
järjestettiin syksyn 2016 aikana kaikkiaan seitsemän, ja loput seitsemän siirtyivät vuoden 2017
keväälle. Syksyn 2016 tilaisuuksiin osallistui lähes 400 tuottajaa, sidosryhmien edustajaa ja
opiskelijaa. Syksyn tilaisuuksista neljä järjestettiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa
(SEDU/SEAMK, POKE, HAMK ja OSAO), mikä mahdollisti myös opiskelijoiden osallistumisen
tilaisuuksiin. Lisäksi turvallista toimintatapaa esiteltiin Oma Nauta -hankkeen tilaisuuksissa
Limingalla ja Toholammilla sekä Tiedolla tuloksiin -hankkeen tuottajatilaisuuksissa PohjoisKarjalassa.
Sikavan hyvinvointi-indeksi eteni
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli, että Sikavan kansallista laatujärjestelmää voitaisiin täydentää
hyvinvoinnin toimenpiteiden osalta. Sikavan säännöllisillä terveydenhuoltokäynneillä sioista
havainnoidaan asioita, jotka kertovat sikojen terveydestä ja hyvinvoinnista, kuten hännänpurenta tai
lapavauriot. Sikavan johtoryhmä listasi nämä mittarit peilaten niitä Welfare Quality®arviointimenetelmän mittareihin. ELT Camilla Munsterhjelmin asiantuntemuksella valmisteltiin
Sikavan th-käynneiltä havainnoitavista mittareista hyvinvointi-indeksi. Indeksiin luotiin kesän 2016
aikana ”liikennevalot” kuvaamaan tilojen jakautumista hyvinvointi-indeksin suhteen hyviin, välttäviin
ja heikkoihin. Loppuvuodesta oli mahdollista konsultoida myös Welfare Quality® -kehittäjää, Antoni
Dalmauta, joka piti Sikavan tietojen kattavuutta ja keräystiheyttä hyvänä ja ehdotti indeksiin
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lisättäväksi käyttäytymisen arviointia; emakoiden
käyttäytyminen tarjottua virikemateriaalia kohtaan.

eläin-hoitaja-suhde ja sikojen tutkimis-

Indeksi on työväline löytää ne tilat, jotka halutaan saada korjaustoimenpiteiden piiriin. Mittareiden
mukaanotto indeksiin on arvotettu siten, että niillä on vaikutusta sian hyvinvoinnin lisäksi myös lihan
laatuun, sikatilan taloudelliseen kannattavuuteen sekä välillisesti myös tuottajan hyvinvointiin.
Lokakuun 2016 lopulla Sikavan johtoryhmän asiantuntijat keskustelivat Eviran hyvinvointiasiantuntijoiden kanssa indeksin sisällöstä, käytöstä ja yli lakisääteisyyden ylittävistä toimenpiteistä.
Laatujärjestelmän täydentäminen hyvinvoinnin osalta vaatii, että toimenpide ylittäisi merkittävästi
lainsäädännön vaatimuksen. Keskustelua Eviran kanssa jatketaan ja indeksin jatkokehitystä
toteutetaan Sikavan puitteissa. Elinkeinon yhteisenä tahtotilana on, että Sikavan kansallista
laatujärjestelmää voitaisiin täydentää hyvinvoinnin toimenpiteiden osalta.
Kansallista tietoa broilereiden hyvinvoinnista
Siipikarjaosiossa toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijatahon avustuksella lihasiipikarjan hyvinvointia
kuvaavien kansallisten tietojen keräämiseen koontitaulukko ja raportointityökalu. Tiedot lähetetään
kolme kertaa vuodessa ETT:lle, joka kerää tiedot ja raportoi niistä yhdessä sovitun suunnitelman
mukaisesti. Tietoja päätettiin julkaista ensin broilereiden jalkapohjapisteiden osalta vuosilta 2014 –
2015. Tiedot julkaistiin Tietohaarukassa. Lisäksi tuloksia esiteltiin 7.4.2016 siipikarjapäivillä
(Pluimveerelatiedag) Hollannissa ja 28.4.2016 EU-parlamentissa Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja
Hanna Haminan toimesta.
Koska jalkapohjien kuntoa on arvioitu vuodesta 2012 lähtien, päätettiin broilereiden
jalkapohjapisteitä kerätä takautuvasti vuodesta 2012 saakka. Myös muita hyvinvointia kuvaavia
tietoja julkaistaan, kun vertailutietoa on saatavilla. Tietojen keruuta ja raportointia koordinoi jatkossa
ETU-lihasiipikarjatyöryhmä.
Hankkeen tiedotus
Hanketta on esitelty Maataloustieteen päivillä, Sarka-messuilla, Okrassa sekä eläinlääkäripäivillä.
Artikkeleita nautaketjun turvallisesta toimintatavasta on julkaistu KMVetissä, Ympäristö ja Terveyslehdessä ja Nauta-lehdessä. Tietoa koulutuksista on ollut sekä ETT:n jäsenorganisaatioiden kuin
myös Faban ja ProAgrian nettisivuilla.
Hankkeen hallinnointi
Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa ovat mukana alan keskeiset sidosryhmät. Ohjausryhmän
kokouksia pidettiin vuoden 2016 aikana kolme kertaa. Hankkeen johtajana toimii Pirjo Kortesniemi
ja osa-aikaisena hankevetäjänä Kati Kastinen ProAgria Liha Osaamiskeskuksesta.
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Taulukko Ruokaketjuhankkeen toimenpiteiden toteutumisesta 2015-2016
Hankeosaalue:

Toimenpide ja sisältö:

Aikataulu:

Nautaosio:

Jäsenorganisaatioiden sitouttaminen uuteen
toimintamalliin
Ohjausryhmän kokoukset 2015:

1.1.2015-30.4.2017

Ohjausryhmän kokoukset 2016:
Ohjausryhmän kokoukset 2017:
Projektiydinryhmän aloituspalaveri
Hanke-esittelyt ja hankkeen tavoitteista tiedottaminen
keskeisiin tuottajalehtiin:
2015: TEHO-lehti,
2016: KMVet, Elintarvike ja terveys, Nauta, Nasevan
jäsenorganisaatioiden tuottajalehdet,
2015: Farmari-näyttely, Eläinlääkäripäivät
2016: Maataloustieteen päivät, Sarka-messut,
jäsenorganisaatioiden tilaisuudet, Nasevan 10- v. juhla, Okranäyttely, Eläinlääkäripäivät
Kysely Nasevan käytöstä ja hyödyistä (webropol)
Kyselyn tulokset hankesivuilla
2017: Hankkeen loppuseminaari

22.1, 4.4 ja 22.8
9.1
29.03.2015

9.4, s-postikokous 20.24.4, 25.5 ja 22.10

1.1-31.1.2016
22.06.2016
24.04.2017

Turvallisen eläinliikenteen pelisäännöt
Pelisääntöjen ehtojen valmistelu tilojen välillä (A) ja
teurastamon ohjaamana (B), hiehohotelli,
puhdasrotukasvattamot

17.4 (A), 29.4 (B), 2.6
ja 14.9 (A+B), 2.9
hiehohotelli,
puhdasrotukasvattamot

Työryhmien yhteiskeskustelutilaisuus - miten saada
pelisäännöt osaksi arkea?
Tuottajatyöpaja - pelisäännöt tuottajan näkökulmasta
Hiehohotelli-koulutus Seinäjoki
Jalostuseläinliikenteen pelisäännöt 2015; Faba, VG, HHEmbryo, Semex ja ETT ry
Jalostuseläinliikenteen pelisäännöt 2016; Faba, VG ja ETT ry
Hankemateriaali; roll up, hanke-esite,
Välitysvasikka, Eläinkauppa ja Teurasnauta-ohjeet valmiina
”Nautaketjun turvallinen toimintatapa”-opas
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06.02.2017
05.02.2016
29.03.2016
20.11.2015
21.4., 17.8. ja 5.9.
kevät 2016
kesä 2016
2017

Tilan sähköisen terveystilanneraportin toteuttaminen
Nasevaan
Terveystilanneraportti valmiina
Sähköinen terveystodistus tuottajan sähköisellä
allekirjoituksella
Todistusten käytön kattavuus

2015
23.08.2016

Uuden toimintatavan koulutustilaisuudet:

2016-2017

2017

1) eläinlääkärit ja Nasevan teurastamo- ja meijerisektori
(8 tilaisuutta)
2) ProAgrian ja Faban neuvojat (3 webinaaria)
3) tuottajatilaisuudet OmaNauta ja Tiedolla tuloksiahankkeiden kanssa
4) tuottajat ja muut sidosryhmät (14 tilaisuutta)

kevät 2016
kevät 2016
kevät ja syksy 2016
syksy 2016 ja kevät
2017

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

2017

Hankemateriaalin jatkotyöstäminen koko ketjun käyttöön

Sikaosio:

Siipikarjaosio:

Hankesivut avattu
Eläinlääkärikoulutuksen materiaali nettisivuille
Hiehohotelli-koulutuksen materiaali
Turvallisen nautaeläinliikenteen ohjeet nettisivuille
Tuottajakoulutuksen materiaali
Lähtötietoja Motivan hankintaoppaseen
Sikavan hyvinvointi-indeksin kehittäminen

kevät 2015
kevät 2016
kevät 2016
syksy 2016
syksy 2016
syksy 2016

Laatuvastuu-ohjelman seminaari: Saksan TierWohljärjestelmä
Aloituskeskustelu hyvinvointi-indeksin sisällöstä; Sikava,
Sikayrittäjät, HY, MMM
Keskustelutilaisuus hyvinvointi-indeksin mittareista ja
arvotuksesta - koelaskenta
Koelaskennan tulokset ja jatkotoimet (Sikavan jory)
Työpaja Sikavan hyvinvointi-indeksistä - ensimmäisen
version läpikäynti
Hyvinvointi-indeksin läpikäynti ja jatkotoimet
Keskutelutilaisuuden valmistelu - ohjelma ja esitys
Keskustelutilaisuus Evirassa - hyvinvointi-indeksi osaksi
Sikavan laatujärjestelmää
Antoni Dalmaun konsultaatio hyvinvoinnin osa-alueista ja
mittareista

16.09.2015
27.10.2015
14.01.2016
14.04.2016
27.06.2016
19.08.2016
12.10.2016
28.10.2016
23.11.2016

Broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen
keruu:
Työryhmän aloituskokous - tietojenkeruun järjestäminen ja
yhteiset säännöt
Työryhmätapaaminen - laskentakaavat ja yhteenvedot
Työpaja tietojenkeruu ja raportointi
Jalkapohjatulosten esittely Siipikarjaliiton toimesta
Pluimveerelatiedag Hollanti
Jalkapohjatulosten esittely Siipikarjaliiton toimesta EUparlamentti
Jalkapohjatiedot Tietohaarukkaan

20.05.2015
20.10.2015
11.03.2016
07.04.2016
28.04.2016
01.06.2016
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5 h. Asiantuntijatoiminta
Työ- ja ohjausryhmät
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2016 asiantuntijoina useisiin työ- ja ohjausryhmiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Afrikkalainen sikarutto (ASF) -vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle -hanke (Suomen
sikayrittäjät ry)
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 (Helsingin yliopisto)
FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira)
FP7 PROHEALTH ”Sustainable Pig and Poultry Production in Europe” (EU)
Hanhilaumojen aiheuttama salmonellariski laidunpelloilla -tutkimusprojekti (Pohjois-Karjalan
Ympäristöterveys, Helsingin yliopisto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus)
Ihmisten ja tuotantoeläinten terveyttä uhkaavat bakteerit naakkojen ulosteissa -hankkeen
ohjausryhmä (Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti)
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)
Lintuinfluenssa / Newcastlen taudin asiantuntijaryhmä (Evira)
Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja
ihmisten välisiin tartuntoihin -hankkeen ohjausryhmä (Evira)
Mikrobilääke ja sian napatyrä (Helsingin yliopisto)
MTK:n sikajaosto
Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa -hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä (Helsingin yliopisto)
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)
Sorkkahyvinvointikorvauksen ja sorkkahoitajakoulutuksen valmistelutyöryhmä (MMM, Mavi,
Kpedu)
Taudinaiheuttajakohtainen tieto – uusi mahdollisuus utareterveyden edistämiseen
-tutkimushankkeen ohjausryhmä (Helsingin yliopisto)
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (ETT:n edustaja varapj.)
Työtavoilla tulosta maitotiloille hankkeen ohjausryhmä (Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti ja Sedu-aikuiskoulutuskeskus, Seinäjoki)
Uusien lypsykarjapihattojen tarttuvat sorkkasairaudet -hankkeen ohjausryhmän (Evira,
Helsingin yliopisto)

•
•

Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot -hankkeen työryhmä (Evira, Helsingin
yliopisto, Estonian University of Life Sciences; MMM)
Villisikatyöryhmä (HARE 047:00/2014, MMM)

5 i. Kansainvälinen yhteistyö
Toimihenkilöt osallistuivat alan kansainvälisiin kongresseihin, seminaareihin ja yhteistyökokouksiin.
ETT:n eläinlääkärit Olli Ruoho, Erja Tuunainen ja Hannele Nauholz osallistuivat EU:n Fact Finding
Mission Suomen vierailuun 16.-20.6.2016. Selvitysmatkan tarkoituksena oli tietojen kerääminen
mikrobilääkkeiden maltillisesta käytöstä, ja sen tavoitteet olivat seuraavat:
a) lisätietojen kerääminen eläinlääkkeiden käyttöön liittyvää mikrobilääkeresistenssiä
koskevien ongelmien torjuntaan tarkoitettujen toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.
b) esimerkkien kerääminen hyvistä käytännöistä, jotka voisivat olla hyödyllisiä muille
jäsenvaltioille tämän ongelman torjunnassa.
Mission selvitysryhmälle (kaksi terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarkastajaa ja
yksi Euroopan unionin jäsenvaltion kansallinen asiantuntija) esiteltiin Sikavan, Nasevan ja ETUlihasiipikarja-asiantuntijaryhmän kautta tapahtuvaa lääkitystietojen keräilyä sekä suomalaista
vastuulliseen mikrobilääkkeiden käyttöön tähtäävää toimintatapaa tuotantoeläinten lääkityksessa.
Mission raportti Suomen vierailusta on luettavissa:
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3715
Pohjoismaiset meijerieläinlääkärit (NMSM) olivat ETT:n vieraina Seinäjoella 8.6.2016 seminaarissa,
jossa kuultiin ajankohtaisia esityksiä mm. ETT:n ruokaketjuhankkeen laatimista eläinliikenteen
pelisäännöistä ja M.bovis -tilanteesta.

Segesin eläinlääkäri Erik Rattenborg kertoi seminaarissa
Tanskan nautatautitilanteesta
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Hannele Nauholz edusti ETT:tä Animal Health Contingency Planning in the Nordic-Baltic Countries
-seminaarissa Liettuan Vilnassa 12.-13.10.2016. Kyseessä on viranomaisten ja elinkeinon yhteinen
eläintautivalmiuteen tähtäävä toiminta, ja pääaiheena seminaarissa oli afrikkalainen sikarutto, sen
tilanne Baltiassa ja leviämisen ehkäisyyn tarvittavat toimet.

Viron Ago Pärtel kertoi EU:n CVET-missiosta Romaniaan, Moldovaan ja Unkariin Vilnassa 13.10.
Ina Toppari osallistui IPVS & ESPHM -kongressiin (24th International Pig Veterinary Society
Congress and 8th European Symposium of Porcine Health Management) 7.-10.6.2016 ja Olli Ruoho
World Buiatrics Congressiin (maailman nautaeläinlääkärikongressi) 3.-8.7.2016. Molemmat
tapahtumat järjestettiin Dublinissa Irlannissa. Hannele Nauholz kävi Nordic Poultry Conferencessa
Tanskan Billundissa 7.-9.11.2016.
Responsible use of antibiotics in animals -kongressi järjestettiin 26.–28.9.2016 Haagissa,
Alankomaissa, minne Ina Toppari matkusti ETT:n edustajana.
Olli Ruoho piti luennon salmonellan vastustamisesta suomalaisessa alkutuotannossa ECBHMwebinaarissa 10.10.2016.
Tuotantoeläinten hyvinvointityön merkeissä ETT/Sikava (Pirjo Kortesniemi ja Ina Toppari) järjesti
tapaamisen belgialaisen professori Jeroen Dewulfin kanssa (Ghentin yliopisto) 10.11.2016
(tapaaminen jäi lennon peruuntumisen vuoksi skype-kokoukseksi). Tapaamisen aiheena oli Dewulfin
työryhmän kehittämä tautisuojauksen arviointityökalu Biocheck.ugent® ja sen käyttöönotto
Suomessa. Ina Toppari osallistui Nova&CVM PhD course Animal Welfare from fork to farm -kurssille
Helsingissä 21.-24.11.2016. Samassa yhteydessä järjestettiin tapaaminen Welfare Quality®asiantuntija Antoni Dalmaun kanssa Sikavan hyvinvointi-indeksistä Helsingissä 23.11.2016.
Paula Halkosaari osallistui Savonia AMK:n Vaali viisaasti vasikkaa -hankkeen opintomatkalle
Saksaan 13.-17.11.2016 (Eurotier ja tilavierailuja).
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5 j. Tiedotus ja koulutus
Tiedotus
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista kotisivuillaan www.ett.fi. Vuoden 2016 aikana julkaistiin n.
60 uutista (2015: n. 50) ja päivitettiin sivustoa sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Naseva ja Sikava
tiedottivat toiminnastaan omien sivustojensa www.naseva.fi ja www.sikava.fi kautta. Eläinlääkäreille
tiedotettiin ajankohtaisista asioista myös Helsingin yliopiston ylläpitämän tuotantoeläinlääkäreiden
sähköisen postituslistan kautta.
Yhdistys julkaisi vuonna 2016 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta sekä yhden ruotsinkielisen
kokoomatiedotteen, ”NyhETTerin”. Tiedotus lehtiartikkeleiden muodossa kuului yhdistyksen
toimintaan säännöllisesti.
ETT, Naseva ja Sikava osallistuivat omalla osastolla vuoden 2016 Eläinlääkäripäiville 30.11.2.12.2016 Helsingin Messukeskuksessa. Yhdistys oli vuoden mittaan mukana myös Sarka-messuilla
Seinäjoella, Okra-näyttelyssä Oripäässä, Snellmanin tuottajapäivillä ja Atria-Liha-akatemiassa,
missä esiteltiin Nasevan ja Sikavan toimintaa.

Nasevan Paula Halkosaari Okra-näyttelyssä Oripäässä 9.7.2016
jakamassa tietoa turvallisen eläinkaupan pelisäännöistä
ja Nasevan tarjoamista työkaluista tautiriskien hallintaan.
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Luennointi
ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2016 aikana tarttuvien eläintautien torjunnasta ja tautiriskien
hallinnasta, tuotantoeläinten terveydenhuollosta, Naseva- ja Sikava- järjestelmistä, tilatason
desinfektion ja tautisaneerausten toteutuksesta jne.
Luentoja pidettiin esimerkiksi tuottajille, eläinlääkäreille, lomittajille ja muille sidosryhmille. Lisäksi
ETT on osallistunut Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden
koulutukseen luennoimalla mm. tautiriskien hallinnasta ja tautisaneerauksista.
Koulutus
Yhdistyksen toimihenkilöille järjestettiin toimintavuoden aikana Excel- ja Office 365 -järjestelmäkoulutusta.

Muuta
Sikavan eläinlääkäri Sanna Nikunen siirtyi toisiin tehtäviin helmikuusta 2016 alkaen. ETT kiittää
Sannaa seitsemän vuoden työpanoksesta!

Puheenjohtaja Taneli Tirkkonen ojensi Sanna Nikuselle läksiäislahjan
Sikavan johtoryhmän kokouksessa Tampereella 14.1.2016
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6. Yhteystiedot 2017

Pirjo Kortesniemi
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Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri

040 591 5258
pirjo.kortesniemi@ett.fi

040 820 1257
olli.ruoho@ett.fi

050 559 6202
hannele.nauholz@ett.fi

Erja Tuunainen
Asiantuntijaeläinlääkäri
Naseva

Marketta Rantala
Hallintovastaava

Ina Toppari
Asiantuntijaeläinlääkäri
Sikava

040 709 0021
erja.tuunainen@ett.fi

050 561 0897
marketta.rantala@ett.fi

0400 363 304
ina.toppari@ett.fi

PL 221
60101 Seinäjoki
Puh: 06 412 6999
Fax: 06 412 6996
Paula Halkosaari
Rekisterivastaava
Naseva
0400 988 894
paula.halkosaari@ett.fi

www.ett.fi
www.sikava.fi
www.naseva.fi

Sari Hintikka
Rekisterivastaava
Sikava
040 178 1581
sari.hintikka@ett.fi
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