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Yhdistys edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia 

koordinoimalla kansallista eläinten terveydenhuoltoa sekä 

ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen maahantuontia.  

Näillä toimilla hallitaan eläintautiriskejä ja luodaan pohja 

kotimaisten eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle. 
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1. Toiminnanjohtajan tervehdys 

 

  

Yhdistyksen perustehtävät työllistivät läpi 

vuoden 

Yhdistyksen kahdeskymmeneskolmas toimin-

tavuosi sujui tutuissa merkeissä. Afrikkalaisen 

sikaruton (ASF) leviäminen Euroopassa ja 

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan (H5N8) 

esiintyminen Suomessa korostivat entises-

tään tilakohtaisen tautisuojauksen ja 

tautiriskeistä tiedottamisen merkitystä.  

 

 

 

 

 

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama, kolmella tuotantosektorilla toteutettu ruokaketjuhanke 

”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto”, 

saatiin myös päätökseen. Hankkeen avulla luotiin pelisäännöt nautatilojen turvalliselle 

eläinliikenteelle, laadittiin perusteet sikojen hyvinvointi-indeksille sekä saatiin kansallinen 

tiedonkeräys broilerien hyvinvoinnista käyntiin. 

ETT:n toiminnassa tuonnin ohjaus ja positiivilistan ylläpito olivat rutiinia. Siipikarjan tuonnit työllistivät 

aiempaa enemmän, kun tuontia harjoittavien toimijoiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja 

tuotanto Suomessa perustuu vanhempaispolven untuvikkotuonnin lisäksi myös tuotantopolven 

siitosmunien tuontiin. 

Nasevan ja Sikavan tietojärjestelmiä kehitettiin  

Vuoden merkittävin investointi Nasevassa oli uuden rajapinnan rakentaminen. Rajapinnan kautta 

jäsenyritykset, meijerit ja teurastamot, voivat hakea Nasevassa olevia terveydenhuollon tietoja omiin 

järjestelmiinsä ja näin hyödyntää tietoja mm. laadun seurannassa. 

Sikavan tietojärjestelmään rakennettiin ns. lokerotoiminto, joka mahdollistaa tilojen, joilla ns. 

valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset täyttyvät, tunnistamisen omana ryhmänään.  Evira on 

asettanut kyseiset vaatimukset, jotta ne siat, jotka ovat peräisin lokeroon hyväksytyiltä tiloilta, on 

mahdollista teurastaa ilman triikiinitutkimusta.  

Henkilöresurssivajaus toi haasteita  

Kulunut vuosi oli yhdistykselle haasteellinen johtuen osittain henkilöresurssivajauksesta. Syövän 

uusiutuminen vei minut yli puoleksi vuodeksi sairaslomalle. Loppuvuodeksi yhdistyksen ohjat 

siirtyivät Olli Ruoholle. Rutinoituneet toimihenkilöt pyörittivät − henkilövajauksesta huolimatta − 

yhdistyksen toimintaa aktiivisesti ja toteuttivat ansiokkaasti vuosikokouksessa hyväksyttyjä 

toimintasuunnitelmia. Mm. Maaseutuvirastolta haettiin ruokaketjuhankkeelle kattavaa jatkohanketta, 

jolle myönnettiin rahoitus loppuvuodesta 2017. 

Pirjo Kortesniemi 
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Uusia hankkeita tuleville vuosille  

Vuosille 2018-2019 rahoituksen saaneella 

ETT:n Ruokaketjuhanke 2:lla, ”Alkutuotannon 

laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja 

kananmunantuotantoketjuille”, on kolme pää-

tavoitetta.  

 

 

 

Nautasektorilla on tavoitteena luoda nautaketjun turvallisen toimintatavan työkalun, Nasevan, 

pohjalle varmennettu laatujärjestelmä, joka sisältää terveysluokitusmallin, vastuulliset 

toimintaperiaatteet sekä tuotannollisen terveydenhuoltotyön kehittämismallin. Sikasektorilla pyritään 

selvittämään, miten Sikavaan kertyvää sikojen terveyttä ja hyvinvointia koskevaa todennettua tietoa 

sekä vastuullisen tuotannon raja-arvoja voidaan tehokkaammin hyödyntää mm. 

mikrobilääkeresistenssin vastustamiseen ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Siipikarjasektorilla 

on tavoitteena käynnistää mikrobilääkkeiden käyttömäärien selvittäminen munantuotantoketjussa 

sekä Biocheck.Ugent®- tautisuojauksen arviointityökalun käyttöönoton mahdollisuudet 

lihasiipikarjasektorilla.  

Loppuvuodesta haettiin ja myös saatiin maa- ja metsätalousministeriöltä hankerahoitus porsaiden 

vieroitusoppaan päivittämiseen. Hanke liittyy sinkkioksidin käytön kieltämiseen vieroitettujen 

porsaiden rehuissa. Suomessa on tavoitteena luopua kokonaan sinkkioksidin käytöstä kahden 

vuoden siirtymäajan kuluessa.  

Tautisaneerauskoulutusta eläinlääkäreille  

Marraskuussa järjestettiin yhteistyössä Fennovet Oy:n kanssa nautatiloilla esiintyvien tarttuvien 

tautien saneerausta ja riskinhallintaa käsitellyt koulutuspäivä nautapraktiikkaa ja nautojen 

terveydenhuoltotyötä tekeville eläinlääkäreille. Päivän aiheina olivat toimenpiteet ja riskienhallinta 

Mycoplasma bovis- ja EHEC-positiivisiksi todetuilla tiloilla sekä salmonellasaneeraukset lypsykarja- 

ja naudanlihantuotantotiloilla. Tavoitteena oli ja on edelleen luoda maahan nautojen tarttuviin 

tauteihin perehtynyt eläinlääkäriverkosto, joka ETT:n ohjauksessa pystyy itsenäisesti laatimaan 

riskinhallinta- ja saneeraussuunnitelmia. 

Tautisaneerauskoulutus sai varsin suuren suosion ja siihen osallistui joko paikan päällä Tampereella 

tai etäyhteydellä yhteensä noin 50 eläinlääkäriä. Koulutukselle onkin luvassa jatkoa, ja tällä kertaa 

paneudutaan nautatilojen salmonellasaneerauksiin luentojen ja ryhmätöiden muodossa. 

Osaamiselle on tarvetta, sillä tilakoko ja sitä mukaa myös saneerausten vaikeuskerroin kasvavat. 

Useamman tapauksen sattuessa päällekkäin eivät ETT:n eli käytännössä allekirjoittaneen resurssit 

riitä kaikkien tapausten hoitamiseen, vaikka toki myös teurastamoiden terveydenhuoltoeläinlääkärit 

hoitavat omien asiakastilojensa saneerauksia. Tautisaneerauksiin liittyvän tietotaidon välittäminen 

nuoremmille eläinlääkäreille on tärkeää myös siksi, että allekirjoittaneella tuli vuoden aikana 60 

vuotta täyteen.  

Työntäyteinen loppuvuosi 

Vuoden loppupuolisko oli henkilöstöresurssivajauksen takia yhdistyksen henkilöstölle varsin 

työntäyteinen, mutta päivä kerrallaan ja tarvittaessa päivää pidentämällä haasteista kuitenkin 

selvittiin. Hankehakemusten ja tuonnin ohjaukseen sekä tautisaneerauksiin ym. liittyvien rutiinien 

lisäksi yhdistyksen henkilökuntaa työllisti myös Nasevan ja Sikavan Lievestuoreen konttorin varsin 

lyhyellä varoitusajalla tullut muutto, mutta onneksi sopiva uusi toimitila löytyi kohtuullisen nopeasti.  

Keväällä samanaikaisesti esille tulleet sikaloiden salmonellatartunnat saatiin kesän aikana hallintaan 

ja tilojen saneeraukset hyvään alkuun. Onneksi salmonellatilanne pysyi paria siipikarjatapausta 

lukuun ottamatta syksyn aikana melko rauhallisena, joten allekirjoittaneelle jäi paremmin aikaa 

paneutua yhdistyksen vs. toiminnanjohtajan tehtäviin.  

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 22.2.2017.  

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 /     - Herva Tuomas, A-Tuottajat Oy / 

   Osuuskunta Pohjanmaan Liha     Osuuskunta Pohjanmaan Liha 

- Gäddnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy - Partanen Kirsi, Snellmanin Lihanjalostus Oy 

- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy   - Hamina Hanna, DAVA Foods Finland Oy,

      Kieku Oy, Kurjessuon Munapakkaamo   

Hallitus piti vuoden aikana viisi kokousta sekä yhden sähköpostikokouksen. 

 

 

Tilintarkastus 

 

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

 

Toimihenkilöt 

Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi 1.1.-14.5.2017 toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Pirjo 

Kortesniemi, jonka alaisuudessa työskenteli seitsemän toimihenkilöä. Eläinlääkäri Olli Ruoho toimi 

toiminnanjohtajan sijaisena 15.5.-31.12.2017. Yhdistyksessä toimi myös eläinlääkäri Leena 

Sahlström osa-aikaisesti 1.3.-31.12.2017 sekä ELK Emma Woivalin harjoittelijana kesä- ja elokuun 

ajan. Yhdistyksellä oli toimipisteet Seinäjoella ja Laukaassa (Lievestuore).   
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3. Jäsenistö 

Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuonna 2017 varsinaisia jäseniä 

olivat seuraavat 35 (2016: 36) 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 Oy 
• 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 
• Snellmanin Lihanjalostus Oy 

 
Munapakkaamot: 

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

Kannattajajäsenet 

Yhdistyksellä oli 162 (2016: 162) kannattajajäsentä. Kannattajajäseninä oli mm. eläinlääkäreitä, 

rehu- ja vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä muita 

sidosryhmiä. 
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4. Talous 

 

Toiminnan rahoitus  

Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä kannattaja-

jäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Yhdistys sai tuloja myös luennointi-, tiedotus- ja 

asiantuntijapalvelutuottoina. 

 

Jäsen- ja vuosimaksutuotot  

ETT:n jäsenmaksu vuonna 2017 oli 22,00 € / jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi 

tuottajille v. 2016 tilitettyä alkavaa 165 000 €).  ETT:n varsinaisten jäsenten yhdistykselle maksamat 

jäsenmaksut olivat yhteensä 233 905,96 € (2016: 265 000,00 €). 

Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 

280 954,48 € (2016: 302 692,51 €).  

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 

284 848,51 (2016: 295 429,84 €).  

 

Kannattajajäsenmaksutuotot 

 

Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 34 895,00 € (2016: 34 080,00 €) 

 

Varsinaisen toiminnan tuotot 

 

Luennointi-, tiedotus- ja asiantuntijapalvelujen tuotot olivat yhteensä 110 111,80 € 

(2016:181 332,04 €). 

 

Tulos 

Koko yhdistyksen tulos oli - 58 028,50 € (2016: + 17 988,95 €) ja se muodostui 

kustannuspaikoittain seuraavasti:  

ETT:n alijäämä 21.957,60 € (2016: + 16 449,50 €) 

Sikavan alijäämä 35 807,43 € (2016: + 22 007,21 €) 

Nasevan alijäämä 263,47 € (2016: - 20 467,76 €) 
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Eläinten terveys ETT ry  
 PL 221, 60101 Seinäjoki 
Y-tunnus 0985041-5 
 
 
  Tuloslaskelma 
 
  1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 
 Varsinainen toiminta 
 
 Varsinaisen toiminnan tuotot 
 Luennointitoiminta 11 861,59 12 935,28 
 Tiedotustoiminta 3 133,70 170,00 
 Asiantuntijapalvelut 90 135,92 168 226,76 
 Muu varsinainen toiminta 4 980,59 0,00 
 
 Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä 110 111,80 181 332,04 
 
 Muut tuotot 21,89 0,00 
 
 Varsinaisen toiminnan kulut 
 
 Henkilöstökulut 
 Palkat ja palkkiot -490 458,32 -457 143,25 
 
 Henkilösivukulut 
 Eläkekulut -89 289,52 -78 190,53 
 Muut henkilösivukulut -11 640,60 -20 475,00 
  -591 388,44 -555 808,78 
 
 Poistot ja arvonalentumiset 
 Suunnitelman mukaiset poistot -4 273,62 -3 766,31 
 
 Varsinaisen toiminnan muut kulut -407 104,08 -500 965,79 
 
 Varsinaisen toiminnan kulut -1 002 766,14 -1 060 540,88 
 
 
 Tuotto-/Kulujäämä -892 632,45 -879 208,84 
 
 
 Varainhankinta 
 Jäsenmaksutuotot 834 603,95 897 202,35 
 
 Tuotto-/Kulujäämä -58 028,50 17 993,51 
 
 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
 Korko- ja rahoitustuotot 0,00 0,44 
 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 -5,00 
  0,00 -4,56 
 
 
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -58 028,50 17 988,95 
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Eläinten terveys ETT ry 
PL 221, 60101 Seinäjoki       
Y-tunnus 0985041-5 
       
     Tase 
 
  31.12.2017 31.12.2016 
 VASTAAVAA 
 
 PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
 Aineelliset hyödykkeet 
 Koneet ja kalusto 12 820,85 10 845,47 
 
 Sijoitukset 
 Muut osakkeet ja osuudet 148,00 148,00 
 
 VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
Saamiset  
 
 Lyhytaikaiset saamiset 
 Myyntisaamiset 4 980,59 4 876,15 
 Vuokravakuussaamiset 580,00 1 500,00 
 Muut saamiset 0,22 0,22 
 Siirtosaamiset 14 308,88 22 260,80 
  19 869,69 28 637,17 
 
 Rahat ja pankkisaamiset 408 717,78 418 137,27 
 
Vastaavaa yhteensä 441 556,32 457 767,91 
 
 
 VASTATTAVAA 
 
 OMA PÄÄOMA 
  
Liittymismaksut 72 237,32 72 237,32 
 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 277 494,89 259 505,94 
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -58 028,50 17 988,95 
 Oma pääoma yhteensä 291 703,71 349 732,21 
 
 VIERAS PÄÄOMA 
 
 Pitkäaikainen vieras pääoma 
 Siirtovelat 23 424,94 0,00 
  
 Lyhytaikainen vieras pääoma 
 Ostovelat 20 975,51 12 181,80 
 Muut velat 18 397,67 14 154,15 
 Siirtovelat 87 054,49 81 699,75 
Vieras pääoma yhteensä 126 427,67 108 035,70 
 
Vastattavaa yhteensä 441 556,32 457 767,91 
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5. Toimintakatsaukset 2017 
 

5 a. Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus 

Yhdistys ohjasi tuotanto- ja harraste-eläinten tuontia tautiriskien hallitsemiseksi. Taulukoissa on 

esitetty tuotujen eläinten määrä ja suluissa tuontierien määrä. 

 

Märehtijät 

ETT:n hallituksen vuonna 2016 päivittämän linjauksen mukaan nautojen tuontia ei suositella, mikäli 

uutta eläinainesta on mahdollista saada alkioiden tai sperman muodossa. Tämä näkyy viime vuosien 

naudantuontitilastoissa, kun lypsyrotuisia nautoja ei ole tuotu vuoden 2013 jälkeen.  

 

 

 

Vuonna 2017 Suomeen tuli liharotuisia siitossonneja Ruotsista yhteensä yhdeksälle eri tilalle (viisi 

Manner-Suomessa, neljä Ahvenanmaalla). Lisäksi tuotiin Saksasta Highland Cattle -sonneja ja 

uutena rotuna Texas Longhorn -nautoja. Kaikki nautojen tuonnit tapahtuivat ETT:n ohjeiden 

mukaisesti. ETT ohjeisti myös sirkusnautojen tuontia Suomeen niin tutkimusten kuin muunkin 

tautiriskien hallinnan suhteen. Useissa Euroopan maissa kiertäneet iäkkäät Montbéliarde-rotuiset 

naudat palautettiin kuitenkin nopeasti lähettäjälleen, koska kiertueluonteinen eläintenpito heikensi 

eläinten hyvinvointia. 

Lampaita tuotiin ETT:n lisäohjein Ruotsista vain yksi tuontierä, kuusi Dorperia yhdelle tilalle. 
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Siat 

Keinosiemennyskarjuja tuotiin edellisvuosien tapaan Norjasta ja Tanskasta (yhteensä 224 karjua). 

Lisäksi ETT ohjeisti kaksi Linderöd-sikojen tuontia Ruotsista (yhteensä seitsemän sikaa). 

Karjunspermaa tuotiin vain Norjasta.  

Tuonninohjauksen puitteissa auditoitiin yksi ulkomainen jalostussikala keinosiemennyskarjujen 

alkuperätilavalintaan liittyen.  

 

 

 

Siipikarja 

Munintakanojen jalostusaineksen tuonti jatkui isovanhempais- ja vanhempaispolven untuvikkoina 

Saksasta (kolme erää) ja Hollannista (kaksi erää). Broilereiden jalostusaines tuli vanhempaispolven 

untuvikkoina Ruotsista (20 erää) ja Hollannista (yhdeksän erää). Tuotantopolven siitosmunia tuotiin 

Ruotsista (59 erää) ja Tanskasta (76 erää), ja osa näistä haudottiin Suomessa untuvikkovientiä 

varten. Kalkkunoiden jalostusaines tuotiin vanhempaispolven untuvikkoina Englannista (4 erää), 

samoin kuin yksi ankkaemountuvikkoerä.  

Vuonna 2017 yksi Ruotsista tuotu broileriemountuvikkojen tuontierä jouduttiin hävittämään 

salmonellatartunnan ja toinen -epäilyn vuoksi. Myös edellisenä vuonna Suomeen saatiin kaksi 

salmonellapositiivista tuontierää samasta lähteestä. ETT:ltä Olli Ruoho on käynyt konsultoimassa 

kyseistä vientiyritystä salmonellariskin hallintaan liittyen.  
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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. 

Rehuala kattavasti mukana positiivilistatoiminnassa 

Positiivilistalla oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 52 (2016: 51) rehualan toimijaa, 50 (2016: 49) 
kotimaista ja kaksi (2016: 2) ruotsalaista. Näistä 27 oli kotimaassa rehuaineita ja/tai rehuseoksia 
valmistavaa yritystä, joilla oli osittain myös tuontitoimintaa, 13 tuojaa ja 12 rahtisekoittajaa. Kaksi 
uutta yritystä hyväksyttiin listalle, ja yksi poistui rehualan toiminnan loputtua.  

Päivitetty lista julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa joka keskiviikko sekä säännöllisesti 

Landsbygdens Folkissa sekä ETT:n kotisivuilla www.ett.fi.  

Rehuhygieniaan liittyvä konsultointi 

Toimintavuoden aikana ETT:n toimesta auditoitiin kaksi rehutehdasta ja koulutettiin yhden tehtaan 

henkilöstöä rehuhygieniasta.  

Muu rehuhygieniaan liittyvä toiminta 

Formaldehydiä käytön kieltäminen rehun lisäaineena hygieenisen laadun parantamiseen ja 

säilöntäainekäyttöön oli yksi merkittävimmistä rehuhygieniaan liittyvistä kysymyksistä EU:ssa. 

Äänestyksen tuloksena formaldehydin rehukäytön hyväksyntä evättiin, ja käyttökielto astui voimaan 

28.2.2018 ilman siirtymäaikoja.  

Formaldehydikäsittelyn on monissa tutkimuksissa – kuten myös Suomessa käytännössä kertyneen 

kokemuksen mukaan – todettu olevan tehokkain menetelmä salmonellapositiivisen rehuerän 

hygienisointiin. Suomessa käsittelyjä on aiemmin tehty lähinnä salmonellapositiivisiksi todetuille 

tuontirehuerille valvotuissa olosuhteissa kolmessa eri satamavarastossa.  

EU-komissio järjesti julkisen konsultaation koskien formaldehydin käyttökieltoa rehujen 

dekontaminaatiossa. Myös ETT ry antoi lausuntonsa asiaa koskien: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5676888/feedback/F8329_en 

Yhteensä komissio sai 98 lausuntoa eri maista. Ne ovat luettavissa osoitteessa: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5676888/feedback_en?size=10 

 

 

 

 

 

http://www.ett.fi/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5676888/feedback/F8329_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5676888/feedback_en?size=10
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5 c. Tautisaneeraus ja -riskinhallinta 

Nautasektorin eläintautivakuutusten kehittäminen  

ETT järjesti v. 2017 kaksi yhteiskokousta vakuutusyhtiöiden sekä meijereiden ja teurastamoiden 

edustajien kesken. Kokousten aiheena oli nautatilojen eläintautivakuutusturvan parantaminen 

salmonellaryhmävakuutusten tapaan myös muiden tarttuvien nautatautien osalta. Lähinnä esillä oli 

Mycoplasma bovis-, mutta myös pälvisilsa-, paratuberkuloosi- ja Str. agalactiae -tartunnat sekä 

tartunnalliset sorkkasairaudet. Tämän lisäksi ETU-nautaeläinlääkäriryhmän jäsenistä muodostettu 

ETU-nautaeläinvakuutusryhmä kokoontui kertaalleen kehittämään Mycoplasma bovis -vakuutuksen 

malliehtoja, ja pohdintaa jatkettiin sähköpostikokouksina. Esillä oli myös ns. epidemiavakuutuksen 

kehittäminen ryhmävakuutuksena nautatiloille äkillisen taudinpurkauksen tai muun ennalta 

arvaamattoman ja eläin- sekä tuotannonmenetyksiä aiheuttavan tapahtuman varalta.  

Vakuutusyhtiöiden kanssa sovittiin, että Mycoplasma boviksen osalta asiaan palataan, kun 

päättymässä olevasta M. bovis -tutkimusprojektista on saatu lisää tietoa taudin vastustuksesta ja 

mahdollisuuksista saneerata tilat vapaaksi tartunnasta. Äkillisten taudinpurkausten yms. 

tapahtumien varalta vakuutusyhtiöillä on jo tarjolla tilakohtaisia tuotteita.    

 

. 
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Salmonellasaneerauskonsultointi  

ETT:n toimesta tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 40 tilakäyntiä 15 tilalle, joilla oli todettu tai joilla 

epäiltiin salmonellatartuntaa. Tiloista viisi oli nauta-, seitsemän sika- ja kolme siipikarjatiloja. 

Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin 

yhteistyössä paikallisten valvonta- ja praktikkoeläinlääkäreiden sekä teurastamoiden edustajien 

kanssa. Lisäksi konsultoitiin neljän nautatilan, neljän sikatilan ja yhden siipikarjatilan 

salmonellasaneerausta puhelimitse ja sähköpostitse.  

Nautatiloista yksi oli suuri ja neljä keskikokoista lypsykarjatilaa, kaksi keskikokoista emolehmätilaa, 

yksi suuri vasikkakasvattamo sekä yksi keskikoinen yhdistelmätila, jolla on lypsylehmien lisäksi myös 

välitysvasikoihin perustuvaa naudanlihan tuotantoa.  Sikatiloista kaksi oli suurta 

porsastuotantosikalaa ja yksi keskikokoinen yhdistelmäsikala, joissa jo aiemmin oli todettu 

salmonellatartunta ja toteutettu salmonellasaneeraus, mutta joissa tartunta oli uusiutunut. Kaksi 

sikatilaa oli keskikokoisia porsastuotantosikaloita, joilta salmonellatartunta oli levinnyt 

välitysporsaiden mukana yhteensä neljään lihasikalaan. Lisäksi todettiin salmonellatartunta yhdessä 

tuontikaranteenissa. Salmonellatartunnan saaneista siipikarjatiloista yksi oli broilerikasvattamo, yksi 

broileriemountuvikkojen tuontikaranteeni ja yksi pieni munantuotantotila. Tämän lisäksi otettiin 

näytteitä siitoskanalasta, jossa salmonellasaneeraus oli aloitettu jo v. 2016. Osa nauta-, sika- ja 

siipikarjatilojen salmonellasaneerauksista oli alkanut jo v. 2016 ja osa jatkui vuodelle 2018. 

Olli Ruoho konsultoi laitoskäynnillä ja näytteenotoin salmonellariskin hallintaa laitoksessa, jossa 

pelletöitiin soijankuorijauhoa käytettäväksi polttoaineena lämpölaitoksissa sekä kuivikkeena 

turkistarhoilla.   

EHEC-riskinhallinta 

Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2017 EHEC-bakteereita yhteensä 9 

nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi ihmisten sairastumisen kautta tuli esille EHEC-tartunta 

kolmella nautatilalla. Olli Ruoho kävi kolmella EHEC-nautatilalla, otti tarvittavat näytteet sekä laati 

EHEC-riskinhallintasuunnitelmat yhteistyössä paikallisten valvontaeläinlääkäreiden kanssa. Muiden 

EHEC-tilojen riskinhallintaa konsultoitiin puhelimitse ja sähköpostitse.  

Pälvisilsasaneerausohjelma 

Naseva osallistui lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla puolet 

saneerausrokotusten rokotekuluista. Pälvisilsasaneerausohjelmassa oli vuoden 2017 lopussa 

mukana 30 nautatilaa; 29 lypsykarjatilaa (2016: 13) ja yksi emolehmätila (2016: 2). Olli Ruoho 

konsultoi tilakäynnillä kolmen 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.  

Muuta konsultointia 

Vuoden 2017 aikana konsultoitiin useita Mycoplasma bovis -tartuntatiloja. Lisäksi konsultoitiin 

pienryhmätilaisuuksin, puhelimitse ja sähköpostitse useita eri yrityksiä liittyen mahdollisiin 

eläintautiriskeihin ja niiden hallintaan. Olli Ruoho konsultoi tautiriskien hallintaa myös yhdessä rehuja 

kuljettavassa yrityksessä sekä yhdessä sikojen virikemateriaalia tuottavassa laitoksessa.  
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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 ETU-

siipikarjaryhmien työskentelyä. Erja Tuunainen ja Olli Ruoho koordinoivat yhteistyössä ETU-

nautaryhmien työskentelyä. 

 

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 tai Tuulia Enbom 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 tai Tuulia Enbom, 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 vuonna 2017 yhden kerran, 

kokous pidettiin huhtikuun lopulla MTK:lla Helsingissä. Samana päivänä pidettiin Säätytalolla ETT 

ry:n ”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät- avoin, todennettava- ja vastuullinen alkutuotanto” 

-hankkeen loppuseminaari, johon ryhmien jäsenet myös osallistuivat. ETU-asiantuntijaryhmät ovat 

osallistuneet hankkeen puitteissa nautaketjun turvallisen toimintamallin kehittämiseen.    
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Kokouksessa käsiteltiin Nasevan toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita, mm. ”Mycoplasma 

bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen 

etenemistä, tautitilannetta, ETT:n M. bovis -vastustusohjelman toimintaa sekä M. bovis -tilanteen 

kehittymistä, tuotannollisen terveydenhuollon kehittämistä ja ns. eläintautivakuutusneuvotteluiden 

tilannetta.  

 

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 tai Tuulia Enbom, 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 9 Skype-kokousta.  

 

Tautitilanne, Mycoplasma boviksen vapaaehtoinen vastustusohjelma ja ”Mycoplasma bovis – 

tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -hankkeen eteneminen 

olivat säännöllisesti kokousten aiheina.  Naseva-järjestelmässä olevaa erityistilannetoimintoa 

kehitettiin ja ETU-nautaeläinlääkäriryhmässä laadittiin ohjeet erityistilanteen käytöstä.    Lisäksi 

ETU-ryhmät osallistuivat ”Vastuullinen tuottavuus” -teemavuoden toteutukseen.  

Vasikkakasvattamoiden lääkitsemiskäytäntöjä ja antibioottiresistenssin kehittymiseen liittyviä 

tekijöitä selvitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ”Vasikkakasvatuksen ongelmat ja 

muutosvaihtoehdot” -hankkeen kanssa Nasevasta saadun hoito- ja lääkitsemistiedon pohjalta. 

Vasikoiden hengitystietulehdusten hoito- ja lääkitsemisohjeet päivitettiin sekä suomeksi että 

ruotsiksi. Mikrobilääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen nautaketjussa oli esillä ETU-

nautaeläinlääkäreiden keskusteluissa, ja asiaa puitiin mm. Eviran kanssa käydyissä keskusteluissa. 

ETU-nautaeläinlääkäriryhmä oli kiinteästi mukana valmistelemassa Helsingin yliopiston syyskuussa 

Valiolla toteuttamaa Digital Dermatitis -seminaaria sekä vasikkakasvattamoiden henkilökunnalle ja 

eläinlääkäreille teurastamojen kanssa yhteistyössä pidettyjä koulutustilaisuuksia Tampereella ja 

Iisalmessa. Koulutustilaisuuksien sisältönä oli tarttuvien tautien − lähinnä hengitystietulehdusten − 

ehkäisy ja oikea lääkitseminen.  

 

ETU-eläinlääkäreistä ja sidosryhmien edustajista muodostetut pienryhmät käsittelivät lisäksi 

raportoinnin uudistamista ja eläintautivakuutusten kehittämistä. 
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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 

• Ismo Ranta-Nilkku, Sikavan erityistason tuottaja 

• Maija Yliaho, ProAgria Lihaosaamiskeskus 

• Lea Rentsch, teurastamoteollisuuden edustaja 

• Martti Hassila, teurastamoteollisuuden edustaja 

• Elina Rintala, praktikkoeläinlääkäreiden edustaja 

• Taina Laine, Evira, tutkimusosasto 

• Liisa Kaartinen, Evira, valvontaosasto 

• Pirjo Kortesniemi, ETT ry 

• Sari Hintikka, Sikava (sihteeri) 

• Ina Toppari, Sikava  
 

Ryhmällä oli vuoden 2017 aikana kolme kokousta (yksi läsnäolokokous Tampereella ja kaksi 

Skype-kokousta). 

Ryhmässä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat mm. afrikkalaisen sikaruton leviämisen 

ehkäisemiseksi tehtävät toimet Suomessa, sikaterveydenhuollon tavoitteiden päivittäminen ja 

rekisteritason luokitusehdot. 

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 kaksi Skype-kokousta vuoden 2017 aikana ja käsitteli mm. sinkkioksidia sisältävien 

lääkevalmisteiden myyntilupien peruuttamista ja siihen varautumista sekä ETT:n ohjeistusta sika-

aineksen maahantuonnille.   
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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 / Pekka Wiro, Atria Chick Oy 

• Minnami Mikkola, DanHatch Finland Oy  

• Leena Pohjola / Elina Santavuori; HKScan Finland Oy 

• Petri Toivola / Elina Saarinen, Kronfågel Oy  

• Esa Puonti, Luomu Invest Oy/Luomunokka 

• Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy 

• Reijo Jokela, Suomen Broiler Oy 

• Liisa Kaartinen, Evira 

• Laila Rossow / Pia Vennerström, Evira (varalla Kirsi Collin) 

• Katri Halinen-Elemo, Evira tarkastuseläinlääkärit 

• 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 / Merita Raikaslehto Munapakkaamot 

• Marjut Lehtinen / Marko Haavisto, Haaviston siitoskanala  

• Pertti Lehtonen / Sanna Muurama, LSK Poultry Oy 

• Anna Setälä / Pekka Aalto, Tonest Oy 

• Liisa Kaartinen, 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 neljä kokousta, joista yhden ryhmien yhteiskokouksena. Syyskuun Tampereen yhteis-

kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisen tautitilanteen lisäksi mm. kanapunkkiongelmaa sekä sen 

torjunnan aiheuttamia ongelmia Euroopassa (Fiproniili) ja uusia mahdollisuuksia. ETU-

asiantuntijaryhmät osallistuivat myös Kansallisen mikrobilääkeresistenssin torjunnan 

toimenpidesuunnitelman valmisteluun antamalla tietoa käytännöistä siipikarjasektorilla. 

Siipikarjan hyvinvointi teemana 

Toimintavuoden aikana aloitettiin mm. kalkkunoiden kansallisten hyvinvointitavoitteiden päivitys 

(edellinen versio 2011), jonka puitteissa pidettiin kaksi työryhmäkokousta.  

ETT:n ruokaketjuhankkeen kautta käynnistetty broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten 

tietojen keruu jatkui ETT:n kautta hankkeen päätyttyäkin ja laajeni kattamaan yli 99 % 

tuotannosta. Suomalaisten broilereiden jalkapohjaterveyttä niiden hyvinvoinnin mittarina 

esiteltiin posterina kesäkuussa Poultry Welfare Symposiumissa Ranskassa (Ploufragan) ja 

joulukuussa Eläinlääkäripäivillä Suomessa. Tiedot julkaistiin myös Ruokatiedon 

Tietohaarukassa. 



20 
 

Mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön edistäminen 

ETT:n kautta kerättiin myös edellisvuosien tapaan tiedot lihasiipikarjatuotannossa vuonna 2016 

käytettyjen mikrobilääkkeiden määristä ja käytön syistä. Kansalliset yhteenvedot julkaistiin ETT:n 

verkkosivuilla (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja toimitettiin asiasta vastaavien viranomaisten 

käyttöön tilastointia varten.  

ETT osallistui myös aktiivisesti prosessiin E. coli -autogeenirokotteen saamiseksi käyttöön 

broilerintuotantoketjun kolibasilloosi-ongelman hallitsemiseksi. Rokote saatiin broileriemoilla 

käyttöön Suomessa loppuvuodesta 2017. 

Siipikarjatilojen tautisuojaukseen panostettiin 

ETT tiedotti aktiivisesti siipikarjasektorille ajankohtaisesta tautitilanteesta, kun lintuinfluenssa 

jatkoi leviämistään Euroopassa keväällä 2017. Yhdistys valmisteli mm. siipikarjatilojen tautisulun 

asianmukaisesta käytöstä uuden kuvitetun ohjeen, joka julkaistiin Siipikarja-lehden 2/2017 

keskiaukeamalla. 

Yhteistyössä Siipikarjaliiton kanssa päivitettiin siipikarjatilojen omavalvonnan kuvaus -lomake 

vastaamaan myös eläintautilain vaatimusta tautisuojauksen kuvaamisesta. Hannele Nauholz ja 

Olli Ruoho osallistuivat luennoitsijoina Siipikarjaliiton 12.10.2017 järjestämään siipikarjasektorin 

salmonellakeskustelutilaisuuteen Huittisissa aiheinaan tautisuojaus ja salmonellasaneeraus. 

Lihasiipikarjasektorille järjestettiin tapaaminen prof. Jeroen Dewulfin kanssa broileritilojen 

Biocheck- tautisuojauksen arviointimenetelmään tutustumiseksi lokakuussa 2017 Tampereella. 

 

  
Käytä tautisulkua oikein siipikarjatiloilla; lisätietoa: www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita 

 

http://www.ett.fi/sisalto/siipikarjaterveydenhuollon-ohjeita
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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. Vuoden aikana solmittiin runsaasti uusia terveydenhuoltosopimuksia 

jäsenyritysten kehittäessä laatujärjestelmiään. Nasevan merkitys terveydenhuollon tiedon 

keskitettynä tallennuspaikkana kasvoi, jolloin tilatkin aktivoituivat antamaan valtuutuksellaan 

oikeuden tietojen katseluun 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 käyttäjäpalautteen perusteella 

mm. 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 2017:  

• Kristiina Sarjokari, Valio Oy 

• Ann-Charlott Kjerp, Valioryhmä  

• Anu Autere, Arla yhteistyömeijerit  

• Vesa Hihnala, Snellmanin Lihanjalostus Oy  

• Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy  

• Sami-Jussi Talpila, HKScan Finland Oy   

 

Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Nasevan toimihenkilöistä Pirjo Kortesniemi, Olli 

Ruoho, Erja Tuunainen ja Paula Halkosaari. Kokoukset (7 kpl) pidettiin nettikokouksina ensimmäistä 

lukuun ottamatta.  

 

Nasevan henkilöstö 2017 

Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.  

Nasevan toimisto muutti Lievestuoreella. 

 

Nasevan käyttö 

Nasevan toimintaan osallistui 14 meijeriä (2016: 14) ja kuusi liha-alan yritystä (2016: 6). Rekisterissä 

oli vuoden lopussa mukana 7508 (2016: 7504) tilaa ja 8004 pitopaikkaa (2016: 7928). Rekisteri kattoi 

67 % (2016: 60 %) kaikista Suomen nautatiloista ja 89 % tuotosseurantatiloista (2016: 80%), mutta 

eläinmäärältään yli 100 naudan karjoista jo 98 % (2016: 95%).  

  

Nasevan kehitystyö   

Nasevan toimintaa ja tiedonsiirtoa säätelevää yhteistyösopimusta päivitettiin vuoden 2017 aikana. 

Naseva-rekisterin kehittämistyö kohdistui vuonna 2017 rajapintojen kehittämiseen ja toimivuuden 

varmistamiseen. Sähköiset eläinlääkärintodistukset karjan ja eläinten terveydentilasta otettiin 

käyttöön. 

Tuotannollisen terveydenhuollon osalta keskityttiin ylläpitoon ja neuvontaan.   
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Rajapintojen kehittäminen ja toiminta 

Vuoden aikana rakennettiin Nasevan ”Terveys-rajapinta” Mtech Digital Solutions Oy:n toimesta. 

Rajapinta mahdollistaa tiedonsiirron mm. terveydenhuoltokäyntien ajankohdasta ja eläinlääkärin 

arvioista suoraan jäsenyritysten omiin tuotannonseurantaohjelmiin. Avoin rajapinta, joka 

mahdollistaa lääkitys- ja hoitotietojen siirron sähköisesti Nasevaan eläinlääkäri- ja 

tuotannonseurantaohjelmista, tuotti hoito- ja lääkitystietoja rekisteriin Nasevan kanssa 

yhteensopivien eläinlääkäriohjelmistojen (Provet, KliniQ, ELO ja Veti) kautta. Hoitorajapinnan kautta 

voidaan hoito- ja lääkitsemistietoa siirtää edelleen jäsenyritysten tuotannonseurantaohjelmiin.  

Minun Maatila -ohjelmaan luotiin Nasevalinkin käyttömahdollisuus ja rakennettiin mahdollisuus 

siirtää lääkitsemistietoja Nasevaan. Eläinlääkäriohjelmistoista tiedonsiirto parani Provet-ohjelmiston 

tuottajan ja viranomaisten kanssa pidetyn kokouksen jälkeen. Lääkitsemistietojen laadun 

parantamiseksi EU-komission Fact finding -työryhmältä saadun palautteen pohjalta uudistettiin 

eläinlääkäriohjelmistojen lääkelistaa, mikä paransi myös tiedon luotettavuutta.   

Alustavia keskusteluja käytiin tutkimustulosten siirtämisestä Evirasta sekä Movet Oy:n laboratoriosta 

suoraan Naseva-järjestelmään. 

 

Raportoinnin kehittäminen 

Nasevan terveydenhuoltokäynneistä on ajettu neljännes- tai puolivuosittain raportit käyttäjille 

laadunvalvontaa varten. Läänineläinlääkäreille toimitettiin Eviran pyynnöstä puolivuotistilastot 

Naseva-sopimustilojen ja niillä tehtyjen terveydenhuoltokäyntien määrästä. Tilastoja on käytetty 

apuna mm. kuntien eläinterveydenhuollon henkilöstötarpeiden arvioimiseksi.  

Terveydenhuoltokäyntitietojen sekä hoito- ja lääkitsemistietojen raportointia kehitettiin vuoden 

aikana Nasevasta ajettavien koontiraporttien pohjalta Powen Oy:n kanssa pidetyssä Excel-

koulutuksessa ja Power Bi -työkalun käyttöönottoa edistävässä koulutustilaisuudessa. 

MTK:lle toimitettiin Nasevan terveydenhuoltotietoihin perustuva raportti vasikoiden nupoutukseen 

liittyvien käytäntöjen parantumisesta. 

 

Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus  

Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin Nasevan terveydenhuoltokäynnistä     

peruskoulutusta tarpeen mukaan netin kautta ja toukokuussa Helsingin yliopiston Saaren yksikössä.  

Ahvenanmaan meijerin ja teurastamon edustajille ja eläinlääkäreille esiteltiin Nasevaa Skypen 

välityksellä keväällä. Yksittäisiä käyttäjiä opastettiin vuoden aikana Nasevan käytössä puhelimitse, 

sähköpostitse sekä netissä.  

ProAgrian kanssa yhteistyössä pidettiin eläinlääkäreille webinaari KPI-avaimen käyttöönotosta. 

 

Nautaketjun turvallinen toimintatapa -koulutuskiertue päätökseen 

Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät − avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto  

-hankkeen puitteissa järjestettiin seitsemän tuottajakoulutustilaisuutta kevään aikana. Uusien 

eläinliikenteen pelisääntöjen lisäksi koulutuskiertueella esiteltiin Nasevan terveydenhuollon 

seurantajärjestelmää ja opastettiin tuottajia lääkekirjanpidossa. Turvallisen nautaeläinliikenteen 

pelisääntöjen sekä laadunhallinnan pääperiaatteiden kehittämistä ja tiedottamiseen tähtäävää 

tuottajien koulutuskierrosta yhteistyössä ruokaketjuhankkeen kanssa jatkettiin. Samalla luotiin 

materiaalia laatujärjestelmän, laatukäsikirjan ja toimintaohjeiden pohjaksi.  
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Viestintä 

Vastuullisuusteeman puitteissa julkaistiin lehtiartikkeleita ja pidettiin luentoja. ETU-asiantuntijoiden 

ideoiman ”Vastuullinen tuottavuus” -teemavuoden merkeissä pidettiin Valiolla vastuullisuus-

seminaari maaliskuussa. Seminaariin osallistui Valion kutsumia edustajia eri yhteistyö-

organisaatioista ja ETU-ryhmistä, sekä Nasevan johtoryhmästä. Sidosryhmille, tuottajille ja 

eläinlääkäreille luennoitiin OmaNauta-hankkeen kanssa yhteistyössä mm. Kannuksessa ja 

Nivalassa tautivastustuksesta ja M. bovis -tartunnan vaikutuksista, sekä tartuntatiloille laadituista 

toimintaohjeista. ETT:n kotisivujen ja sosiaalisen median aineistoa päivitettiin mm. Mycoplasma 

bovis -vastustusohjelman uudistettujen sääntöjen ja nautaterveydenhuollon vasikoiden 

hengitystietulehdusohjeiden osalta.  

  

Nautaketjun turvallinen toimintatapa -hankkeen ja OmaNauta-hankkeen yhteistyönä tehtiin Youtube 

-opetusvideoita tautisuojauksesta ja tavallisimmista nautataudeista sekä hoitojen ja lääkitysten 

kirjaamisesta Nasevaan.  

Naseva ja nautaeläinliikenteen turvallinen toimintatapa olivat esillä mm. hankkeen 

loppuseminaarissa Helsingin Säätytalolla ja Digital Dermatitis -seminaarissa Valiolla ja Meka-

hankkeen jalostajille järjestämässä koulutustilaisuudessa. 

Lehtikirjoituksia julkaisivat mm. Maaseudun Tulevaisuus, ProAgrian tiedotuslehdet, Eläinlääkärilehti 

sekä teurastamojen ja meijereiden tuottajalehdet sekä rotuyhdistysten julkaisut, joille toimitettiin 

materiaalia. Maito ja Me -lehdessä julkaistiin ”Nasevasti” -palstaa.  

Toimihenkilöt esittelivät Nasevaa Sarka-messuilla, Farmari-näyttelyssä, KoneAgriassa, sekä ja 

Atrian nautaseminaarissa.  

Nautaterveydenhuolto, vastuullisuus ja ruokaketjuhanke olivat esillä vuotuisilla Eläinlääkäripäivillä 

ETT:n osastolla. 

 

Tutkimusyhteistyö 

Luonnonvarakeskus Luken kanssa Letka -hankkeessa aloitettua yhteistyötä jatkettiin Letka Plus  

-hankkeessa.  Lisäksi osallistuttiin Helsingin yliopiston ”Vasikkakasvatuksen ongelmat ja 

muutosvaihtoehdot” -hankkeen toteutukseen.  

 

Mycoplasma bovis 

Oireiden perusteella tehdyssä näytteenotossa Mycoplasma bovis -taudinaiheuttaja oli vuoden 2017 

loppuun mennessä löytynyt 171 tilalta, joista 58 oli lypsykarjoja, kolme emolehmätilaa ja 110 

lihanautakasvattamoa, joista 22 oli vasikkakasvattamoita.   

M.bovis -tilannekarttaa julkaistaan www.ett.fi/sisalto/m-bovis-tilanne-0.  

 

Mycoplasma bovis -vastustusohjelma 

ETT lanseerasi vuonna 2013 Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tartunnan leviämisriskin 

hallintaan eläinkaupassa ja näyttelytoiminnassa.  Vuoden aikana vastustusohjelmaa kehitettiin ja 

näytteenottovaatimuksia terävöitettiin M. bovis -tutkimushankkeen pohjalta. Vastustusohjelmaan 

liittyi vuoden 2017 aikana 122 (2016: 119) uutta nautatilaa. Ohjelmassa oli vuoden lopussa yhteensä   

415 nautatilaa.  

http://www.ett.fi/sisalto/m-bovis-tilanne-0
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M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluminen ja näytteenotto ovat mukana ETT:n ohjeissa 

eläinnäyttelyihin osallistuttaessa. Ohjelmaan kuuluminen edistää myös eläinkaupan turvallisuutta. 

Vuoden aikana Nasevasta annettiin ohjeita eläinlääkäreille ja tiloille vastustusohjelmaan ja 

näytteenottoon liittyen. M.bovis -tutkimushankkeen päätyttyä puhelinkonsultaation ja tilakäyntien 

tarve kasvoi. Vuoden aikana tehtiin konsultaatiokäyntejä muutamalle eläinliikenteen kannalta 

tärkeälle tilalle.   

Fennovetin ja ETT:n yhteistyössä Tampereella järjestämässä eläinlääkäreiden tautisaneeraus-

koulutuksessa paneuduttiin myös M. boviksen riskinhallintaan tiloilla. 

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 tiloja, joissa oireiden tai muiden taustatietojen 

(esim. tuonnit) perusteella voitiin epäillä tai todettiin 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.   ”Mycoplasma 

bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa” -tutkimushankkeen 

tuloksiin perustuen päivitettiin M. bovis- vastustusohjelmaa  ja toteutettiin tartunnan hallintatoimia 

lypsykarjatiloilla. Hallintatoimet johtivat yhdeksällä lypsykarjatilalla taudin häviämiseen perustuen 3-

4 näytteenottokertaan. 
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5 f. Sikava − Sikaloiden terveysluokitusrekisteri 

 

Sikavan toiminta 

Vuoden 2017 (31.12.2017) lopussa Sikavaan kuului 1180 (2016: 1322) sikojen pitopaikkaa, joista 

erityistasolla oli 39 (2016: 42), kansallisella tasolla 1009 (2016: 1100) ja perustasolla 58 (2016: 41). 

64 tilaa oli tyhjänä tai passivoituna, 10 tilalla ei ollut luokitusta. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana 

5316 (2016: 5590) eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiä.  

Sikavan rekisterin teknistä ylläpidosta vastasi MTech Digital Solutions Oy. Vuoden 2017 aikana 

Sikavan järjestelmään laskettiin pitopaikoille terveydenhuoltokäyntien havaintoihin perustuvat 

hyvinvointi-indeksit. Myös virallisesti tunnustettujen valvottujen pito-olosuhteiden lokerotyökalu 

ohjelmoitiin vuoden lopulla. 

Vuoden 2017 aikana Ina Toppari piti Sikavan käyttökoulutusta eläinlääkäreille kaksi kertaa. Näiden 

lisäksi osallistuttiin mm. Suomen Sikayrittäjät ry:n hallinnoimaan ”Afrikkalainen sikarutto − vakava 

uhka sianlihantuotannolle” -tiedonvälityshankkeeseen luentojen valmistelun ja luennoinnin 

muodossa. Hankkeessa järjestettiin seminaarikiertue (seitsemän tilaisuutta) kevättalvella. Syksyllä 

järjestettiin em. hankkeen kanssa yhteistyössä Biocheck.UGent -seminaari (kaksi samansisältöistä 

tilaisuutta), joissa tilatason tautisuojauksesta oli puhumassa arviointijärjestelmän kehittäjä professori 

Jeroen Dewulf.  Eurooppalaisessa EU PiG -hankkeessa kerättiin hyviä tilatason toimintatapoja. 

Suomalainen lihasikojen tuotantotapa valittiin hankkeessa parhaaksi käytännöksi ehjien häntien 

varmistamiseksi. Suomalaisesta hännällisten sikojen tuotantotapaa esiteltiin myös Skopjessa 

GroupHouseNet -hyvinvointitutkijaverkoston sidosryhmäseminaarissa kesäkuussa. 

Sikavan johtoryhmä 

Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden 

aikana puheenjohtajana Taneli Tirkkonen (varajäsen Niina Immonen) A-tuottajat Oy ja Pohjanmaan 

Liha, varapuheenjohtajana Ulla Ketola (varajäsen Olli Paakkala) HKScan Finland Oy, Martti Hassila 

(varajäsen Laura Ehlers) 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 ja Kortesniemen sijaisena Olli Ruoho sekä Ina Toppari ja Sari 

Hintikka.  Johtoryhmän sihteerinä toimivat Sari Hintikka ja Ina Toppari.  

Sikavan johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa.  

Sikavan henkilöstö 

Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Ina Toppari 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 Kiwa Inspecta ja Envirovet.  

Laatujärjestelmän mukaisia terveydenhuoltokäyntien auditointeja tehtiin 17 kappaletta. Kiwa 

Inspecta uudisti Sikavan laatujärjestelmän sertifikaatin järjestelmäauditoinnin perusteella 

helmikuussa. Järjestelmäauditoinnin lisäksi Sikavan laatujärjestelmä auditointiin myös sisäisesti. 

Omavalvontana auditoitiin 70 eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiraporttia.  
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Laatujärjestelmän ylläpitoon ostettiin Kati Kastisen työpanosta ProAgria Liha Osaamiskeskukselta.  

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 

39 pitopaikkaa. Erityistason tiloilla tehtiin vuoden 2017 aikana yksi tautisuojauksen auditointi 

erityistasolle liittyvälle pitopaikalle. 

Erityistilanteet Sikavaan kuuluvilla tiloilla  

Sikavaan kirjattiin toimintavuoden aikana 38 erityistilannetta (tautiepäily, todettu tartunta, muu 

poikkeustilanne). Sikadysenteriaa tai kapia ei todettu vuoden aikana. Porsasyskää epäiltiin kahdella 

tilalla, mutta nämä osoittautuivat aiheettomiksi. Salmonellaa epäiltiin 21 pitopaikassa ja lopulta 

salmonella todettiin 11 pitopaikassa.  

Uutisointi ja abstraktit 

Sikavan avoimilla verkkosivuilla ja eläinlääkäriosiossa julkaistiin vuoden 2017 aikana tiedotteita 

ajankohtaisista asioista ja näiden lisäksi Sikavan huoltokatkoja koskevat ilmoituksia. Tiedotteet on 

pääsääntöisesti julkaistu myös ruotsiksi.  

 

 

  

 

Suomalaissikojen ehjät hännät noteerattiin korkealle EU PiG -hankkeessa, kuva Ina Toppari 
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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 ruokaketjuhankkeelle haettiin keväällä 2016 jatkoaikaa, jota myönnettiin 30.4.2017 saakka 

valtakunnallisten tuottajakoulutusten läpiviemiseksi ja hankkeen toimenpiteiden valmiiksi 

saattamiseksi. 

Nautaketjun turvallinen toimintatapa- koulutukset päätökseen 

Valtakunnallisia tuottajakoulutuksia järjestettiin hankkeen aikana kaikkiaan 14. Kevään 2017 aikana 

toteutettiin loput seitsemän tuottajakoulutusta ja lisäksi toimintatavasta kerrottiin alueellisten 

nautatiloille kohdentuvien hankkeiden tilaisuuksissa. Koulutuksiin osallistui kevään 2017 aikana 217 

henkilöä. Koko hankeaikana Nautaketjun turvallinen toimintatapa- koulutuksiin osallistui yli 1200 

henkilöä.  

 

Kuva: Koulutukseen ilmoittautuneista tuottajista 213 ilmoitti tuotantosuunnakseen maidon, 69 

naudanlihan, 45 emolehmätuotannon ja 18 välikasvatustoiminnan. 

 

Koulutuksiin osallistuneilta kysyttiin palautetta ja pääsääntöisesti koulutuksiin oltiin tyytyväisiä. 

Eläinlääkärit (29 vastannutta) kokivat luennon sorkkasairauksien havainnoinnista ja tunnistamisesta 

tärkeimmäksi anniksi, kun taas tuottajilla (58 vastannutta) sai eniten kiitosta nautojen 

terveystilanteen läpikäynti. 

Keväällä 2017 nautaketjun hanketyöryhmät pitivät vielä yhteispalaverin, missä käytiin läpi saavutetut 

toimenpiteet ja keskusteltiin jatkotoimista ja kehityskohteista. Todettiin, että sitouttamiseen tarvitaan 

edelleenkin eväitä. Esimerkiksi lääkekirjanpidosta saatavat tiedot ovat arvokkaita koko ketjulle, 

vaikka lääkkeiden käytön kirjaus koetaankin lisätyönä. Myös sähköiset terveystilannetodistukset 

otettiin käyttöön.  

Toimintatavan muutos ei tapahdu hetkessä, mutta hankkeen aikana Nasevaan kuuluvien tilojen 

määrä kasvoi n. 4 %. Paljon yhteistä työtä ja sitoutumista tarvitaan, jotta Nasevan kattavuus ja 

nautaketjun turvallinen toimintatapa vakiintuu osaksi arkea. 

http://www.ett.fi/sisalto/ruokaketjuhanke-2015-2016
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Sikavan hyvinvointi-indeksin kehitys jatkui 

Sikavan terveydenhuoltokäynneillä tehtyihin havaintoihin (n. 6000 käyntiä) perustuvaa hyvinvointi-

indeksiä kehitettiin edelleen ELT Camilla Munsterhjelmin asiantuntemuksella. Tavoitteena indeksin 

kehittämisessä oli ja on edelleen eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja kansallisen laatujärjestelmän 

täydentäminen eläinten hyvinvoinnin osa-alueella. Suunnitelmissa on saada hyvinvoinnista kertovat 

”liikennevalot” Sikavaan sekä käyttäytymismittareiden mukaanotto hyvinvointi-indeksiin.  

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli, että Sikavan kansallista laatujärjestelmää voitaisiin täydentää 

hyvinvoinnin toimenpiteiden osalta, mutta tässä hankkeessa tavoite ei toteutunut. 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.  

Lihasiipikarjan hyvinvointitietojen kansallinen tiedonkeruu vakiintui  

Broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten tietojen keruu, dokumentointi ja raportointi saatiin 

hankkeen aikana valmiiksi, ja jatkossa tietojen keruusta vastaa ETT ry. Tuloksista raportoitiin 

ensimmäisenä tiedot broilereiden jalkapohjapisteistä, jotka julkaistiin vuoden 2016 Tietohaarukassa. 

Suomen hyvistä tuloksista kerrottiin mm. Suomen Siipikarja -lehdessä (1/2017). Lisäksi tiedoista 

esiteltiin posteria Ranskassa pidetyssä Poultry Welfare -symposiumissa kesäkuussa 2017.  

Kansallista tietoa broilerintuotannosta kerätään seuraavista mittareista (taulukko alla): 

 

 

Hankkeen tiedotus 

Hanke oli esillä Sarka-messuilla. 

Hankkeen päätösseminaari pidettiin 24.4.2017 Säätytalolla, jossa esiteltiin hankkeen tuloksia. 

Seminaariin osallistui 37 henkilöä. Seminaarissa kuultiin myös tuottajien, meijereiden, 

teurastamoiden ja viranomaisen kommenttipuheenvuorot hankkeen tuloksista ja mahdollista jatko-

kehityskohteista. 
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Hankkeen hallinnointi 

Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jossa ovat mukana alan keskeiset sidosryhmät. Ohjausryhmä 

kokoontui kerran vuoden 2017 alussa. Hankkeen johtajana toimii Pirjo Kortesniemi ja osa-aikaisena 

hankevetäjänä Kati Kastinen ProAgria Liha Osaamiskeskuksesta.  

Taulukko Ruokaketjuhankkeen toimenpiteiden toteutumisesta 2015-2017 

  Toimenpide ja sisältö: Aikataulu: 

Koko 
hanke: 

Jäsenorganisaatioiden sitouttaminen uuteen 
toimintamalliin 

1.1.2015-30.4.2017 

  Ohjausryhmän kokoukset 2015 9.4, s-postikokous 20-
24.4, 25.5 ja 22.10 

  Ohjausryhmän kokoukset 2016:  22.1, 4.4 ja 22.8 

  Ohjausryhmän kokoukset 2017:  9.1 

  Hanke-esittelyt ja artikkelit:                                                                                                                      
2015: TEHO-lehti, ETT:n jäsentiedotteet                                                                                                    
2016: KMVet, Elintarvike ja terveys, Nauta, 
Nasevan jäsenorganisaatioiden tuottajalehdet, 
ETT:n jäsentiedotteet 

  

  2015: Farmari-näyttely, Eläinlääkäripäivät                                                                              
2016: Maataloustieteen päivät, Sarka-messut, 
jäsenorganisaatioiden tilaisuudet, Nasevan 10- v. 
juhla, Okra-näyttely, Eläinlääkäripäivät                                                                        
2017: Sarka-messut 

  

 Nauta-  
 osio: 

Kysely Nasevan käytöstä ja hyödyistä (webropol)  1.1-31.1.2016 

  Kyselyn tulokset hankesivuilla 22.06.2016 

  2017: Hankkeen päätösseminaari 24.04.2017 

      

  Turvallisen eläinliikenteen pelisäännöt   

  Projektiydinryhmän aloituspalaveri  29.03.2015 

  Pelisääntöjen ehtojen valmistelu tilojen välillä (A) ja 
teurastamon ohjaamana (B), hiehohotelli, 
puhdasrotukasvattamot v. 2015 

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

  Jalostuseläinliikenteen pelisäännöt v.2015; Faba, 
VG, HH-Embryo, Semex ja ETT ry 

20.11.2015 

  Tuottajatyöpaja - pelisäännöt tuottajan 
näkökulmasta  

05.02.2016 

  Hiehohotelli-koulutus Jämsä 25.02.2016 

  Hiehohotelli-koulutus Seinäjoki 29.03.2016 

  Jalostuseläinliikenteen pelisäännöt v. 2016; Faba, 
VG ja ETT ry 

21.4., 17.8. ja 5.9. 

  Hankemateriaali; roll up, hanke-esite,  kevät 2016 

  Välitysvasikka, Eläinkauppa ja Teurasnauta 
ohjeiden työstäminen v. 2016 

10.2, 7.3, 21.4, 4.5 ja 
20.5 
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  Ohjeiden painatus ja lähettäminen maidon- ja 
lihantuotantotilalle 

kesä 2016 

  Työryhmien yhteiskeskustelutilaisuus - miten saada 
pelisäännöt osaksi arkea? 

06.02.2017 

  Erityistilanteen ohjeistus v. 2017 31.3. ja 26.4. 

   ”Nautaketjun turvallinen toimintatapa”-opas  2017 

      

  Tilan sähköisen terveystilanneraportin 
toteuttaminen Nasevaan 

  

  Terveystilanneraportti valmiina 2015 

  Sähköinen terveystodistus tuottajan tai 
eläinlääkärin sähköisellä allekirjoituksella 

23.08.2016 

  Todistusten käytön kattavuus 19.04.2017 

      

  Uuden toimintatavan koulutustilaisuudet: 2016-2017 

  1)    eläinlääkärit ja Nasevan teurastamo- ja 
meijerisektori (10 tilaisuutta + 1 webinaari) 

syksy 2015, kevät 
2016 

  2)    webinaarit ProAgrian ja Faban asiantuntijat (3 
webinaaria) 

kevät 2016 

  3)    hanketilaisuudet OmaNauta, Tiedolla tuloksia- 
ja MEKA-hankkeiden kanssa 

kevät, syksy 2016, 
kevät 2017 

  4)    tuottajat ja muut sidosryhmät (14 tilaisuutta) syksy 2016 ja kevät 
2017 

      

  Hankemateriaalin jatkotyöstäminen koko ketjun 
käyttöön 

  

  Hankesivut avattu kevät 2015  

  Eläinlääkärikoulutuksen materiaali nettisivuille kevät 2016 

  Hiehohotelli-koulutuksen materiaali  kevät 2016 

  Turvallisen nautaeläinliikenteen ohjeet nettisivuille syksy 2016 

  Tuottajakoulutuksen materiaali  syksy 2016 

  Lähtötietoja Motivan hankintaoppaseen syksy 2016 

  Päätösseminaarin materiaali nettisivuille kevät 2017 

Sikaosio: Sikavan hyvinvointi-indeksin kehittäminen   

  Laatuvastuu-ohjelman seminaari: Saksan 
TierWohl-järjestelmä 

16.09.2015 

  Aloituskeskustelu hyvinvointi-indeksin sisällöstä; 
Sikava, Sikayrittäjät, HY, MMM 

27.10.2015 

  Keskustelutilaisuus hyvinvointi-indeksin mittareista 
ja arvotuksesta - koelaskenta 

14.01.2016 

  Koelaskennan tulokset ja jatkotoimet (Sikavan jory) 14.04.2016 

  Työpaja Sikavan hyvinvointi-indeksistä - 
ensimmäisen version läpikäynti 

27.06.2016 

  Hyvinvointi-indeksin läpikäynti ja jatkotoimet 19.08.2016 

  Keskutelutilaisuuden valmistelu - ohjelma ja esitys 12.10.2016 

  Keskustelutilaisuus Evirassa - hyvinvointi-indeksi 
osaksi Sikavan laatujärjestelmää 

28.10.2016 
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  Antoni Dalmaun konsultaatio hyvinvoinnin osa-
alueista ja mittareista 

23.11.2016 

  Hyvinvointi-indeksi; ehdotus lisättävistä 
käyttäytymis- ja olosuhdemittareista 

10.4 ja 26.4.2017 

Siipikarja-
osio: 

Broilereiden hyvinvointia kuvaavien 
kansallisten tietojen keruu: 

  

  Työryhmän aloituskokous - tietojenkeruun 
järjestäminen ja yhteiset säännöt 

20.05.2015 

  Työryhmätapaaminen - laskentakaavat ja 
yhteenvedot 

20.10.2015 

  Työpaja tietojenkeruu ja raportointi 11.03.2016 

  Jalkapohjatulosten esittely Siipikarjaliiton toimesta 
Pluimveerelatiedag Hollanti 

07.04.2016 

  Jalkapohjatulosten esittely Siipikarjaliiton toimesta 
EU-parlamentti 

28.04.2016 

  Jalkapohjatiedot Tietohaarukkaan 01.06.2016 

  Abstraktitarjous Poultry Welfare 2017 08.12.2016 

  Artikkeli Suomen Siipikarja-lehdessä 1/2017 kevät 2017 

 

 

 

 

 

  

 

Asiantuntijaeläinlääkäri Erja 

Tuunainen esitteli ETT:n 

Ruokaketjuhankkeessa 

kehitettyjä nautatilojen 

turvallisen eläinliikenteen 

pelisääntöjä hankkeen 

päätösseminaarissa 

24.4.2017 
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5 h. Asiantuntijatoiminta  

Työ- ja ohjausryhmät  

ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2017 asiantuntijoina useisiin työ- ja ohjausryhmiin: 

• Afrikkalainen sikarutto (ASF) -vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle -hanke (Suomen 

sikayrittäjät ry) 

• AmiFoPo (Prevention of Antimicrobial resistance in Food Production Animals) -projektin 

ohjausryhmä (Helsingin yliopisto) 

• Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä 

(Helsingin yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys) 

• ELV / Eläinlääkkeet, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä (MMM) 

• Eläinlääkintöalajaosto (MMM) 

• Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmä 

• FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira) 

• Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen kotieläintiloilla 

(Evira, Luke)   

• 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) 

• Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta -hanke (Helsingin yliopisto/Ruralia-

instituutti, Luke) 

• Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla 

lypsykarjatiloilla” (LETKA) -hankkeen ohjausryhmä (LUKE ja Itä-Suomen yliopisto) 

• Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla 

lypsykarjatiloilla (LETKA plus) -lisähanke taloustarkasteluun (LUKE ja Itä-Suomen 

yliopisto), ohjausryhmä 

• Lintuinfluenssa / Newcastlen taudin asiantuntijaryhmä (Evira) 

• Luomutuotannon fokustyöryhmä (Pro Luomu ry)  

• Mikrobilääke ja sian napatyrä (Helsingin yliopisto) 

• MTK:n sikajaosto 

• Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarja-

taloudessa -hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä (Helsingin yliopisto) 

• Nordic working group on paratuberculosis 

• Siipikarjan virustaudit lisääntyneet Suomessa – syinä hallitsematon tuonti ja luonnonlinnut? 

-hankkeen ohjausryhmä (Evira) 

• Sikaruttoasiantuntijatyöryhmä (Evira) 

• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 

• Työtavoilla tulosta maitotiloille hankkeen ohjausryhmä (Helsingin yliopiston Ruralia-

instituutti ja Sedu-aikuiskoulutuskeskus, Seinäjoki) 

• Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot -hankkeen ohjaus- ja työryhmä (Evira, 

Helsingin yliopisto, Estonian University of Life Sciences; MMM)  

• Villisikatyöryhmä (HARE 047:00/2014, MMM) 

• Zoonoottinen MRSA; Torjunta sikatiloilla työskentelevillä (Evira, THL, Työterveyslaitos)  
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5 i. Kansainvälinen yhteistyö 

Toimihenkilöt osallistuivat alan kansainvälisiin kongresseihin, seminaareihin ja yhteistyökokouksiin. 

Hannele Nauholz osallistui ETT:n edustajana NKVet-symposiumiin ja sen yhteydessä järjestettyyn 

KOORIMP:n 20-vuotisjuhlaan Oslossa 11.-12.1.2017. Nauholz piti juhlassa esityksen ETT:tä 

vastaavien, elinkeinon tuonninohjauksesta vastaavien organisaatioiden pohjoismaisesta 

yhteistyöstä (KOORIMP/Norja, SDS/Ruotsi ja Seges/Tanska). Vuoden 2017 pohjoismainen 

yhteistyökokous pidettiin Tanskassa 20.-21.9.2017 (Bramslevgaard, Hobro). 

Nauholz esitteli posteria aiheesta ”Foot pad dermatitis is infrequent in Finnish broilers” (Pohjola L., 

Perko-Mäkelä P. ja Nauholz H.) Ranskan Ploufraganissa pidetyssä Poultry Welfare Symposiumissa 

19.-22.6.2017. Posteriin oli kerätty tietoa broilereiden jalkapohjaterveyteen vaikuttavista tekijöistä ja 

ETT:n ruokaketjuhankkeen puitteissa kerätyistä suomalaisten broilereiden jalkapohjapistearvioinnin 

kansallisista tuloksista 2012-2016. Nauholz osallistui myös siipikarjaeläinlääkäreiden 

maailmanlaajuiseen WVPAC 2017 -kongressiin Skotlannissa (Edinburgh) 4.-8.9.2017. 

Ina Toppari kävi tutustumassa 24.-25.1.2017 Belgiassa Gentin yliopistossa Biocheck.UGent®  

-tilatason tautisuojauksen arviointiin. Hän osallistui myös ESPHM-kongressiin Prahassa 3.-5.5.2017. 

Makedonian Skopjessa järjestettiin 7.-8.6.2017 EU COST -rahoitteisen GroupHouseNet -hankkeen 

sidosryhmätapaaminen, jonka puitteissa Toppari esitteli suomalaista pitkähäntäisten sikojen 

tuotantotapaa.  

Sari Hintikka osallistui Herningin sikakongressiin Tanskassa 24.-25.10.2017. Hannele Nauholz kävi 

tutustumassa Tanskan SPF-järjestelmään ja auditoimassa yhden jalostussikalan suomeen tuotavien 

keinosiemennyskarjujen alkuperätilavalintaan liittyen. 

Georgina Crayford Iso-Britannian National Pig Associationista kävi ETT:n vieraana tutustumassa 

suomalaiseen porsastuotantotilaan ja lihasikalaan 7.-8.8.2017. Crayford on kiertänyt ympäri 

maailmaa vertaillen mikrobilääkkeiden käyttöä intensiivisessä sianlihan tuotannossa.  

  

 

Englantilainen Georgina Crayford 

tutustui elokuussa suomalaiseen 

sianlihantuotantoon ja Sikavaan 
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Kroatialainen delegaatio vieraili MMM:ssä 10.-11.10.2018 tutustumassa eläinten 

hyvinvointikorvaukseen. Toppari kävi kertomassa vierailijoille tuotantoeläinten terveydenhuollosta ja 

elinkeinon tekemästä työstä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

EU PiG -hankkeessa toimitettiin n. 20 hyvää käytäntöä sikojen tuotantotavoista kansainvälisen 

raadin arvioitaviksi. Suomalainen lihasiantuotanto valittiin parhaaksi käytännöksi pitkähäntäisten 

sikojen kasvatuksessa.  

Olli Ruoho osallistui European Buiatrics Forumiin Bilbaossa Espanjassa 3.-6.10.2017. Samassa 

yhteydessä järjestettiin myös European College of Bovine Health Management (ECBHM) 

vuosikokous, johon Olli Ruoho ECBHM -diplomaattina myös osallistui.   

Olli Ruoho ja Erja Tuunainen osallistuivat Vaavi-hankkeen syyskuussa Kuopiossa järjestämään 

"Cattle Health Intensive Course" -koulutukseen ja yhteistyökokoukseen luennoitsijana toimineen 

Ingrid Lorenzin kanssa. Kokouksessa esiteltiin mm. Nasevan tietojärjestelmää. 

Olli Ruoho, Ina Toppari, Erja Tuunainen ja Hannele Nauholz osallistuivat Gentin yliopiston professori 

Jeroen Dewulfin pitämään Biocheck.UGent®-koulutukseen Seinäjoella 18.10.2017 ja/tai 

Tampereella 19.10.2017. Samassa yhteydessä järjestettiin lihasiipikarjasektorin tapaaminen Jeroen 

Dewulfin kanssa broileritilojen Biocheck-arviointiin tutustumiseksi. 

Olli Ruoho kävi kahdesti Ruotsissa ja kahdesti Tanskassa konsultoimassa salmonellariskin hallintaa 

kahdessa broilerihautomossa ja niihin liittyvissä broileriemojen nuorikkokasvattamoissa ja 

munittamoissa sekä salmonellasaneerauksen toteutusta yhdessä broileriemomunittamossa.   

 

  

 

Prof. Jeroen Dewulf Gentin yliopistosta luennoi Seinäjoella ja Tampereella sikatilojen 

tautisuojauksen arvioinnista Suomen Sikayrittäjät ry:n ASF-hankkeen kanssa yhteistyössä 

järjestetyissä koulutustilaisuuksissa 
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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 2017 Eläinlääkäripäiville 13.-

15.12.2017 Helsingin Messukeskuksessa. Yhdistys oli mukana myös Sarka-messuilla 27.-28.1.2017 

ja Farmari-näyttelyssä 14.-17.6.2017 Seinäjoella, KoneAgriassa 12.-14.10.2017 Tampereella sekä 

Atria-Liha-akatemiassa 9.-10.2.2017 Kalajoella, missä esiteltiin Nasevan ja Sikavan toimintaa. 

 
 

  

ETT:n kesäharjoittelija ELK Emma Woivalin päivysti Nasevan osastolla Seinäjoen 

Farmari-näyttelyssä kesällä 2017. 

http://www.ett.fi/
http://www.naseva.fi/
http://www.sikava.fi/
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Luennointi 

ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2017 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.  

ETT:n järjesti yhteistyössä Fennovet Oy:n kanssa Tampereella eläinlääkäreille kohdennetun 

koulutuksen nautatilojen tautisaneerauksista.  

 

Koulutus 

Yhdistyksen toimihenkilöille järjestettiin toimintavuoden aikana Excel- ja Power BI -ohjelmien 

koulutusta. 

 

  

 

Olli Ruoho luennoi Siipikarjaliiton järjestämässä salmonellakeskustelutilaisuudessa  

Huittisissa salmonellasaneerauksesta 12.10.2017. 
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