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ETT:n juhlaseminaari 29.8.2019: Yhteistyöllä kilpailukykyä suomalaiselle elintarviketuotannolle 

Jaana Husu-Kallio 
Kansliapäällikkö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 

Suomalainen yhteistyömalli 

Suomalaisiin vahvuuksiin kuuluu synerginen yhteistyö hallinnon, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän 
kesken. Hyvästä esimerkistä käy juuri ETT:n perustaminen eläintautiriskien vastustamiseksi ja 
rehuhygienian turvaamiseksi vuonna 1994. Ratkaisevaa oli halu ja päättäväisyys laajalla rintamalla. 
Tuoreempi esimerkki on vaikkapa ASF:n maahantulon vastustamiseksi sovitut monipuoliset, hyvin erilaisia 
osapuolia koskettavat ja sitovat toimet. Arkisessa työssämme EU-lainsäädännön kehittämiseksi, esim. EU:n 
uuden eläinterveyssäännöstön luomisessa, olemme pragmaattisesti, yhteistoiminnassa eri osapuolien 
kanssa hakeneet kokouksissa ja työryhmissä hyviä ja mahdollisimman toimivia lopputuloksia. Viime kädessä 
koulutus ja hyvin organisoitu neuvonta varmistavat sen, että kaikki kotieläinten parissa työskentelevät 
pysyisivät samassa veneessä tehdessään omien eläintensä, ja samalla usein koko tuotantoketjun eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä. Yhteistyö, yhdessä asioiden valmistelu on todellinen 
kansallinen voimavara. Ennaltaehkäisevä eläintautien vastustustyö on tästä oivallinen esimerkki. 

Ruokajärjestelmän kilpailuky 

MMM:n strateginen vaikuttavuustavoite 2030: Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky 
paranee. Pitkällä aikavälillä ilmastonmuutos voi johtaa tuotantoedellytysten heikkenemiseen maailman 
tärkeillä ruuantuotantoalueilla. Tämän vuoksi on varmistettava suomalaisen maatalouden kannattavuus, 
kansallinen ruokaturva sekä kilpailukykyinen kotimainen ruokajärjestelmä osana kierto- ja biotalouden 
kokonaisuutta.  

Oma kotimainen ruoantuotanto on tärkeää huoltovarmuuden, työllisyyden ja aluerakenteen kannalta. 
Ruokajärjestelmän kestävyyden parantamisessa merkittävä rooli on julkisilla hankinnoilla ja julkisilla 
ruokapalveluilla. Maataloudella on myös runsaasti potentiaalia ympäristöhaasteiden ratkaisuun. Tälläkin 
sektorilla yhteistyö näyttää voimansa. 

Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen on jatkunut pitkään. On keskusteltu tukien tarkemmasta 
kohdentamisesta aktiiviseen ja kestävään ruuantuotantoon. Tuottajaorganisaatioilla voi jatkossa olla 
aiempaa suurempi merkitys alkutuotannon lisäarvon kasvattamisessa elintarvikeketjussa. Kuluttajien halua 
maksaa enemmän suomalaisesta tuotannosta on jo tähän mennessä edistetty Laatuvastuu-merkinnöillä. 
LUKE:ssa selvitetään parhaillaan, toimisiko eläinten hyvinvointimerkintä yhtenä suomalaisen 
eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä. 

Yhteinen maatalouspolitiikka ja riskien hallinta 

CAP:n seuraavaa rahoituskautta valmistellaan kuumeisesti. CAP-asetusluonnos sisältää riskienhallintaa 
(pilari II). Komissio haluaisi, että jäsenvaltiot varautuisivat ennalta erilaisiin riskeihin. CAP-asetusluonnoksen 
mukaan tukia voi olla hyvin erilaisia. Tehtävänä on arvottaa, mitä eri toimenpiteillä voidaan saada aikaan: 
Paljonko halutaan laittaa rahaa esim. uusien toimintatapojen kehittämiseen, paljonko ns. ylläpitävään 
toimintaan. Aktiivituotannon menestymismahdollisuuksia haluttaisiin parantaa. Mahdollinen Brexit 
pienentää merkittävästi yhteistä maatalousbudjettia.  

Suomessa eläintautien riskien hallintaa on vuosia parannettu eläintautivakuutuksilla. Nykytilanteessa niiden 
tulevaisuus on vaakalaudalla, ellei niille varmisteta riittävää rahoitusta. Vakuutusveron poisto auttaisi, 
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mutta ei välttämättä riitä. Myös mahdollisille suunnitteilla oleville eläintautirahastoille tullaan tarvitsemaan 
tukea. 

Salmonellariskien hallinta 

Salmonellavakuutusten osalta tilannetta on nykytilanteessa kuvattu kehnoksi: Vakuutus on yhtiöille melko 
huonoa liiketoimintaa, tartunnan saanut tila voi mennä konkurssiin saamistaan korvauksista huolimatta, 
vakuutusmaksut nousevat, kun maksajien määrä pienenee. Kehitykseen on syynä mm. se, että 
tuotantorakenne on muuttunut (tilakoot ja riskit kasvaneet, tilamäärät pienentyneet). Vakuutuksilla on silti 
kiistattomia etuja koko elinkeinolle, sillä vakuutusten edellytyksenä olevien suojatoimien perusteella 
vakuutuksen ottaja tekee aina erilaisia hyödyllisiä toimia tautien ehkäisemiseksi.  

Jatkossa toivottaisiin mm. sellaisia ratkaisuja, joilla valtio mahdollisesti voisi tavalla tai toisella osallistua 
salmonellan torjuntaan aiempaa enemmän. Salmonellavakuutusten vakuutusmaksuveron poiston ohella 
muina keinoina on mietitty mm. rahaston perustamista, vakuutusten tukemista tai salmonellanäytteenoton 
tukemista EU:n asettamissa rajoissa, tuottajien riskinhallintaosaamisen parantamista ja maatilojen riskien 
kartoituksia. Lisäksi olisi tarve selvittää tarkemmin erityisesti ympäristöperäisen salmonellan leviämistä. 
Esitetyt toimet parantaisivat tautien torjuntaa yksittäisen tilan lisäksi laajemminkin, ja myös muiden kuin 
salmonellatartuntojen osalta. Salmonellan vastustaminen on myös kansanterveystyötä. Meidän tuleekin 
yhdessä päivittää tilanne vastaamaan tämän päivän rakenteita ja työnjakoa. 

Salmonella vastustaminen sian-, siipikarjan ja naudanlihanketjuissa on ollut ja on edelleen yksi ETT:n 
leipälajeista! Lämmin kiitos tästä asiantuntevasta panostuksesta. 

Afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskin hallinta 

Afrikkalaisen sikaruton vastustaminen on hyvä esimerkki siitä, miten monenlaisia näkökohtia on otettava 
huomioon viranomais- ja vapaaehtoistoimissa: Sikojen, villisikojen ja harrastesikojen siirto Suomeen toisista 
jäsenmaista metsästystarkoituksessa tai luonnonvaraisen kannan lisäämiseksi ei ole sallittua missään 
olosuhteissa. EU:n komissiolla on ASF-strategia, joka kattaa aktiivisen tiedottamisen, villisikakantojen 
hallinnan, tiiviin yhteistyön eri viranomaisten, metsästäjien ja elinkeinon välillä ja sikaloitten 
bioturvallisuuden vahvistamisen. ASF-lainsäädännössä tartuntojen hallinta noudattaa ASF-direktiiviä ja 
yleisiä helposti leviävien eläintautien hallintaperiaatteita. Lisäksi ASF on alueellistettu, jotta kauppa sujuisi 
EU:n ja sen ulkopuolisten maitten kanssa. EU:n ulkopuolisten kauppakumppaneiden kanssa näissä 
periaatteissa on kuitenkin vielä paljon neuvoteltavaa. Mikäli ASF löytyy tuotantosioista tai villisioista, koituu 
pitkäkestoisia rajoituksia laajalle alueelle varsinaisen tartunnan ympärillä. Rajoitukset koskevat erityisesti 
sianlihan tuotantoa ja kauppaa. Rajoituksissa pyritään kohtuullisuuteen kaikkia osapuolia kohtaan, mutta 
koska ASF on hyvin vakava tauti, rajoitukset ovat tuntuvia. 

Suomessa sikoja saa pitää ulkona, jos niitten aitaus täyttää asetuksen vaatimukset. Ruokavirasto on 
ohjeistanut toimijoita tarkastamaan ulkotarhojen kunnon säännöllisesti ja uusimaan aidan rakenteiden 
kuluvat osat tarvittaessa (teräsverkkoaita, sähköaita, muu ulkotarhan aita). Ruokavirasto on tuottanut tänä 
vuonna tuoreet ASF-videot eri osapuolille; tuottajille, matkailijoille, metsästäjille, eläinlääkäreille, luonnossa 
liikkujille. Ne ovat saaneet hyvän vastaanoton. 

Tullikoira Aino on julkkis. Se sai toukokuussa, työskenneltyään vasta vajaan vuoden, 1000 kg täyteen 
etsiessään laittomia elintarvikkeita Suomen itärajalla. Tulli kouluttaa uuden ruokakoiran Helsinki-Vantaan 
lentoasemalle. Rico-koira aloittaa työt kesällä 2020.  

ETT on koko olemassaolonsa ajan tähdentänyt jokaisen yksittäisen sikalan sisäistä ja ulkoista 
bioturvallisuutta! Sikavan johtoryhmä on päättänyt kesäkuussa, että tautisuojauksen arviointi tulee tehdä 
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vuosittain kaikilla Sikavan kansallisen tason ja erityistason pitopaikoilla. Tavoitteen saavuttamista edistävät 
erityinen arviointityökalu (Biocheck) ja maatilojen neuvontatuki (NEUVO-2020). 

Vienti edellyttää kilpailukykyisiä tuotteita 

Suomalaisen ruuan tuotantostandardit ovat erittäin korkeat, tuotteemme kiinnostavat maailmalla mm. 
puhtautensa ja turvallisuutensa ansiosta. Esim. salmonellavapaus on pysyvä kilpailuetu, ja siitä halutaan 
pitää kiinni. Muissakin maissa pyritään samaan, mutta niissä haasteet ovat paljon suuremmat.  

Elintarvikevientiin panostamien on ollut edellisen ja on myös nykyisen hallituksen ruokapolitiikan 
painopisteitä, sillä se vahvistaa myös kotimaista ruokaketjua. Elintarvikeviennin ohella myös siitoseläinten 
ja sukusolujen viennissä eläinten hyvä terveystilanne ja kyky sen todistamiseen ovat perusoletus. 
Viranomaiset voivat tukea niin elintarvikkeiden kuin jalostuseläinten ja sukusolujen markkinoillepääsyn 
hankkeita, mutta viennin luovat aina innovatiiviset ja riskejä ottavat suomalaiset yritykset. Myös tässä 
työssä ETT:llä on ennaltaehkäisevän terveydenhuoltotyön kautta ollut vaikuttavuutta. 

Antibioottiresistenssin vastustaminen EU-tasolla 

Suomi haluaa EU-puheenjohtajakaudella jatkaa keskustelua siitä, mitä uusia toimia tarvittaisiin 
antibioottiresistenssin vastustamiseksi EU-tasolla ja globaalisti. Jo aiemmin määriteltyjä tavoitteita ovat 
kansallisten toimintasuunnitelmien laatiminen, hyvät käytännöt kotieläintaloudessa, jäsenmaiden 
yhdenmukainen resistenssiseuranta, mikrobilääkkeiden käytön monitorointi eläinlajikohtaisesti, nykyisten 
mikrobilääkkeiden tehon vaaliminen ja tieteellinen tutkimus.  

EU:n eläinlääkeasetus julkaistiin tammikuussa 2019 ja sitä aletaan soveltaa tammikuussa 2022. Asetuksessa 
säädetään myös lääkkeiden käytöstä voimassaolevaa eläinlääkedirektiiviä huomattavasti laajemmin. Se 
tulee yhdessä lääkerehuasetuksen kanssa vahvistamaan EU:n toimenpiteitä mikrobilääkeresistenssin 
vastustamiseksi. Suomi on useamman vuoden aktiivisesti edistänyt tätä kehitystä. Tämä edellyttää suuria 
muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön ja aiheuttaa lisääntyvää koulutustarvetta erityisesti 
eläinlääkäreiden osaamisen ylläpitämiseen. 

Antibioottiresistenssi Suomessa ja siihen vaikuttaminen 

Suomessa on vuodesta 2002 alkaen ollut käynnissä antibioottiresistenssin seurantaohjelma, FINRES-Vet. 
Ohjelman puitteissa tutkitaan eläimien ja ihmisten välillä leviäviä taudinaiheuttaja- eli 
zoonoosibakteereiden, eräiden eläimille tautia aiheuttavien bakteerien sekä indikaattoribakteerien 
antibioottiherkkyyttä. Eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen bakteerien mikrobilääkeresistenssitilanne on 
Suomessa edelleen hyvä. Meillä suositaan kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä ja lääkitään useimmiten 
eläinyksilöitä ryhmien sijaan. Joillakin bakteereilla resistenssiä kuitenkin esiintyy kohtalaisesti tai yleisesti. 
Vaikka Suomessa käytetään eurooppalaisella mittapuulla vähän mikrobilääkkeitä tuotantoeläimille, on 
eläinten mikrobilääkkeiden käyttötarpeen vähentämiseen ja hallittuun mikrobilääkkeiden käyttöön 
jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Eläimille annettuja mikrobilääkkeiden käyttösuosituksia on syytä 
noudattaa.  

Tuotantoeläimillä antibioottien, ml. rehuantibioottien käyttöä on menestyksellisesti vähennetty jo 
vuosituhannen vaihteessa sikaloiden tautisaneerauksilla ja vieroitusripulin ehkäisykampanjoilla. Lypsykarjan 
utaretulehdushoidossa on painopiste siirtymässä yhä enemmän tarkoin kohdennettuihin umpihoitoihin.  

Antibioottien käyttöä on myös valvottava. Huolestuttava ilmiö valvonnan kannalta on Ruokavirastoon 
lähetettävien näytteiden vähentyminen. Näytteiden vähentyminen saattaa edelleen jatkua, kun tuottajat ja 
eläinlääkärit siirtyvät kaupallisten laboratorioiden tarjoamaan nopeaan bakteerin tunnistamiseen PCR-
menetelmillä. Kansallisesti on mietittävä keinoja turvata riittävä eläinpatogeenien resistenssiseuranta. 
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Ilman tuottajien sitoutuneisuutta yhteisiin tavoitteisiin emme tietenkään voi onnistua myöskään 
antibioottiresistenssin kasvun estämisessä. 

Naseva ja Sikava dokumentointityökaluina terveydenhuollon ohjauksessa 

Nasevan (=nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä) ja Sikavan (=sikaloiden terveysluokitusrekisteri) 
ensisijaisena tehtävänä on edistää terveydenhuollon kansallisen tason toteutumista suomalaisilla nauta- ja 
sikatiloilla. Vaatimukset on määritelty ETU-ohjausryhmässä ja Sikavan johtoryhmässä. Molemmissa 
järjestelmissä on nykyään erilaisia raportointityökaluja eläinten terveydenhuollon kehittämiseksi niin tila-, 
yhteisö- kuin koko maan tasolla. Järjestelmistä on saatavissa dokumentoitua tietoa niin eläinten 
terveydentilasta kuin hyvinvoinnista, tuotanto-olosuhteista ja lääkkeiden käytöstä kotimaisten 
elintarvikkeiden markkinoinnin tueksi. Sikavan toiminta on jopa sertifioitu! Siipikarjatuotannossa ei ole 
vastaavaa rekisteriä, mutta tiivis tuotantoketju vastaa suurelta osin valvonnasta ja dokumentoinnista.  

Sikavaa ja Nasevaa uudistamalla elinkeino on viime vuosina panostanut voimakkaasti eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseen eläinten terveyttä laajemmin, mikä on tervetullutta. ETT on myös aktiivisesti kehittänyt 
sikojen ja nautojen tilatason hyvinvoinnin arviointimenetelmiä, missä toki riittää haastetta vielä jatkossakin. 
Toiminnan uskottavan kehittämisen on nykypäivänä olennaisen tärkeää perustua tutkittuun tietoon myös 
eläinten hyvinvoinnin osalta. 

Laadun dokumentoimisen merkitys ja siten mahdollisimman kattavien seurantajärjestelmien tarve tulevat 
jatkossa vain kasvamaan. Onneksi digitalisaatio luo mahdollisuuden aiempia vuosikymmeniä ketterämpään 
kirjaamiseen ja raportointiin. 

ETT:n toiminta-ajatus ja toimintatavat 

ETT 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. Kun yhdistys perustettiin 1994, 
toiminta keskittyi pääasiassa eläinaineksen ja rehujen tuonnin ohjaukseen, tautiriskien hallintaan ja 
ohjeistukseen. Aivan aluksi yhdistys kehitti hyvät mallit rehukauppaan: positiivilistatoiminta, 
ryhmävakuutusmalli (salmonella), ohjeet siitä miten toimia, jos salmonellaa havaitaan tilalla. Myöhemmin 
toiminta on laajentunut mm. rehun valmistajien auditointeihin.  

Vuosituhannen vaihteessa toiminta laajentui tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatioon ja 
terveydenhuollon seurantajärjestelmien Sikavan ja Nasevan kehittämiseen. Järjestelmiä on kehitetty 
edelleen elinkeinon tarpeiden mukaisesti. 

Pirjo Kortesniemi henkilöityi voimakkaasti ETT:hen. Hän oli perustamassa yhdistystä ja toimi sen 
toiminnanjohtajana tähän vuoteen asti, joskin viime vuosina raskas sairaus verotti voimia. Pirjon ja koko 
muun henkilöstön toimintaa on leimannut selkeä visio, päättäväisyys, tiukka asiantuntijuus ja palvelualttius, 
sekä tiedon jakaminen koulutusten ja neuvonnan kautta. ETT on jo vuosia sitten lunastanut paikkansa 
luotettuna, asiantuntevana, yhteistyökykyisenä ja puolueettomana elinkeinon äänitorvena - ja Pirjon sanoin 
”unilukkarina”. 

Tulevaisuudessakin tarvitsemme tätä päättäväisyyttä ja asiantuntemusta. Kansallisena voimavaranamme 
on yhteistyö eri asiantuntijoiden kesken ja sen on oltava niin myös tulevina vuosikymmeninä.  

Omasta ja maa- ja metsätalousministeriön puolesta sydämellinen kiitos ETT:n väelle näistä yhteistyön 
vuosista. Rakkaalle Pirjolle erityiskiitokset häntä lämmöllä muistaen ja kunnioittaen. 


