
   

 

Toiminnanjohtajan puhe 25-vuotisjuhlassa 
 

Hyvä juhlaväki: kansliapäällikkö, professori, ETT:n hallitus sekä jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajat! 

Tervetuloa ETT:n 25-vuotisjuhlaseminaariin Seinäjoelle, joka muuten on aina ollut ETT:n päätoimipaikka. 

Tilaisuuden aluksi haluaisimme kunnioittaa keväällä pitkäaikaisen sairauden johdosta menehtyneen, ETT:n 

ensimmäisen toiminnanjohtajan Pirjo Kortesniemen muistoa minuutin hiljaisuudella. 

Minulle on suuri kunnia saada jatkaa Pirjon työtä ETT:n toiminnanjohtajana. Pirjon saappaisiin en voi astua, 

sillä niin suuria saappaita eivät mitkään muut jalat pysty täyttämään, mutta omin jalkinein olen valmis 

kulkemaan samaan suuntaan kuin Pirjon saappaat osoittivat. Ehkäpä jalat vielä tässäkin iässä minulla 

kasvaa. 

Neljännes vuosisata ETT:tä 

Jo 25 vuoden ajan on Suomessa tehty elinkeinon voimin määrätietoista työtä tuotantoeläinten terveyden ja 

hyvinvoinnin sekä kansanterveyden hyväksi.  

Yhdistys sai alkunsa 1990-luvulla Suomen EU-jäsenyyden kynnyksellä. Yhdistyksen perustamisen 

promoottorina toimi edeltäjäni toiminnanjohtajana - Pirjo Kortesniemi. EU-jäsenyyden ja ETA-sopimuksen 

myötä kauppatavaroiden, kuten myös eläinten ja rehujen, liikkuminen vapautuisi ja arvioitiin että, Suomen 

hyvä eläintautitilanne ja elintarviketurvallisuus vaarantuisi, ellei toimiin riskien hallitsemiseksi ryhdyttäisi 

vapaaehtoisesti elinkeinon voimin. 

Toukokuussa 1994 tuottajajärjestön järjestämässä kokouksessa ehdotettiin vapaaehtoisen 

tautivastustuksen ja tuontikontrollin hoitamista yhdistyksen avulla. Kokouksessa todettiin, että tässä 

vaiheessa yhdistyksen toiminta rajataan koskemaan vain tiettyjä tuotantoeläimiä: nautoja, sikoja ja 

siipikarjaa sekä tuonnin ohjauksen osalta myös lampaita ja vuohia. Hevos-, turkis- ja kalatalous jätettiin 

ulkopuolelle ja tässä periaatteessa on myös pysytty. Kireästä aikataulusta huolimatta säännöt saatiin 

valmiiksi sovitussa ajassa – eli kuukaudessa! 

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n perustamisasiakirja allekirjoitettiin Finlandia-talolla 30.6.1994 ja Pirjo 

kutsuttiin toiminnanjohtajaksi. Aluksi Pirjo hoiti yhdistystä oman toimensa ohella teurastamon 

terveydenhuoltoeläinlääkärinä ja siirtyi sitten kokoaikaiseksi työtekijäksi yhdistyksen palvelukseen – ja 

varsin pian Pirjo totesi, että hän tarvitsee rinnalleen työkaverin, sillä töitä tuntui riittävän. 

Yhdistyksen alkuaikoina työ keskittyikin pääasiassa eläinaineksen ja rehujen tuonnin ohjaukseen, 

tautiriskien hallintaan ja ohjeistukseen.  Yksi kotieläinelinkeinon pelkäämistä riskeistä toteutui valitettavan 

pian yhdistyksen perustamisen jälkeen. Pelätty salmonellabakteeri pääsi Koskenkorvan rehutehtaan 

rehujen välityksellä leviämään n. 200 nautatilalle. Tällöin epidemian aikana kehitettiin ja opittiin tehokkaat 

näytteenottorutiinit ja saneerauskäytännöt.  

 



Minä itse kuulin ETT:stä ensimmäisen kerran eläinlääkäriopintojen alussa vuosituhannen vaihteessa. Pirjo -

tai Olli - kävi kertomassa yhdistyksestä tiedekunnassa. Enhän minä espoolaisena tuolloin ymmärtänyt mistä 

oli kyse, eikä valitettavasti tainnut luennostakaan juuri mitään jäädä mieleen juuri silloin. Tuoreena 

eläinlääkäriopiskelijana oli kiire perehtymään ”eläinten hoitamiseen”. Vielä tänäkin päivänä ETT:stä 

käydään pitämässä esittelyluento eläinlääkäriopiskelijoille Helsingin yliopistossa. Tällä puheenvuorolla 

pitäisi pystyä herättää opiskelijoiden mielenkiinto tautien vastustukseen eikä niiden hoitamiseen – vaikka 

opiskelijalla onkin usein mielessään parantaja-eläinlääkärin rooli valmistuessaan.  

Tautiriskien hallinnasta terveydenhuollon kehittämiseen ja suomalaisen tuotannon vahvuuksien 

esilletuomiseen 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen ETT:n toiminta on laajentunut eläinterveydenhuollon koordinaatioon ja 

terveydenhuollon seurantajärjestelmien Sikavan ja Nasevan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näihin 

järjestelmiin kertyy satoja tuhansia Excel-rivejä sikojen ja nautojen terveydestä ja hyvinvoinnista. Tämän 

tiedon analysoinnin avulla voidaan löytää kehittämiskohteet ja tuotannon vahvuudet. Sikava saavutti 

merkittävän virstanpylvään vuonna 2013 kun Evira (nykyinen Ruokavirasto) myönsi Sikavalle kansallisen 

laatujärjestelmän statuksen. EU-asetuksen perustella myönnetty kansallinen laatujärjestelmä takaa, että 

sen piirissä tuotettu kaupallinen hyödyke eli suomalainen sika on merkittävästi laadukkaampi eläin- ja 

kansanterveyden näkökulmasta, kuin mitä kaupallista hyödykettä koskeva standardi edellyttää. Sikava ei 

kuitenkaan tyydy pelkästään tähän, vaan seuraava askel on saada myös sikojen hyvinvointi osaksi tätä 

laatujärjestelmää. Olemmehan kuitenkin Ruotsin lisäksi ainoa EU-maa, jossa sikojen häntiä ei lainkaan 

typistetä häiriökäyttäytymisen eli hännänpurennan estämiseksi. Tämän mahdollistaa eläinten erinomainen 

terveystilanne sekä elinkeinon vapaaehtoiset toimet eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

ETT kansallisesti tunnettuna asiantuntijana 

ETT:n ydinosaamisaluetta on eittämättä tautiriskien hallinta. Tautiriskien hallintaa ohjeistetaan sekä 

Suomen rajoilla että tilojen välillä eläinkaupassa.  

ETT osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja työryhmiin, jotka tukevat ETT:n omia tavoitteita ja 

henkilöstön asiantuntijuutta. Viime vuosina olemme hyödyntäneet mm. Maa- ja metsätalousministeriön 

rahoittamia Ruokaketjuhankkeita. Osana hankkeita on täydennetty eläinten hyvinvointitiedon keräämistä ja 

raportointia ja parannettu vastuullista toimintatapaa tuotantoketjuissa. Viimeisimmässä, vielä meneillään 

olevassa, Ruokaketjuhankkeessa on suunniteltu mm. nautatilojen terveysluokitusta turvallisen 

eläinliikenteen pohjaksi, selvitetty sikojen hyvinvoinnin premium-tasoa sekä laajennettu siipikarjan 

hyvinvointitietojen keräämistä. ETT:n eläinterveydenhuollon seurantarekistereihin – Sikavaan ja Nasevaan –

kerätty todennettu tieto eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja elintarviketurvallisuudesta luo hyvän 

pohjan Ruokaketjulle ja suomalaisen tuotannon vahvuuksien esille tuomiseen.  

Kansainvälisyys 

ETT:n asiantuntemus tunnetaan myös kansainvälisesti. Pohjoismaisten sisarjärjestöjen avulla koordinoidaan 

eläintautiriskien hallintaa tuonneissa. ETT on ollut mukana useissa COST-hankkeissa, joista juuri nyt ovat 

meneillään SOUND- ja ASF-Stop hanke. EU PiG-hankkeessa kerätään osallistujamaista sianlihantuotannon 

hyviä käytäntöjä ja jo kahdesti on suomalaisen tilan käytäntö valittu parhaaksi osa-alueellaan. Hankkeen 

ensimmäisenä vuonna mainetta saatiin ehjähäntäisten eli typistämättömien lihasikojen kasvatuksessa ja 

tänä vuonna härkäpavun käytöstä lihasikojen ruokinnassa soijan korvaamiseksi. Tulossa on myös 

tautisuojaushanke hyvien tautisuojauskäytäntöjen toteuttamisen tavoista. Kutsu tähän hankkeeseen tuli 

Sikavan Biocheck.UGent -integroinnin ja siipikarjan Biocheckin käyttöönoton myötä.    



Suomi ja ETT ovat ensimmäisiä maita Euroopassa Biocheck-tautisuojauksen arviointijärjestelmän 

systemaattisessa käyttöönotossa. Biocheck on osa Sikavaa Eviralta saadun rahoituksen ansiosta ja 

siipikarjasektorilla on järjestetty koulutuksia arvioinnista. Nauta-Biocheckit julkaistiin keväällä ja 

ensimmäiset pilottiarvioinnit on tehty ETT:n toimesta.  

Tulevaisuuden näkymät 

Eläintaudit leviävät Euroopassa ja maailmalla entiseen tai jopa kiihtyvään tahtiin. Sika-alaa uhkaava 

afrikkalainen sikarutto on valloittanut jo monta Euroopan maata ja Aasiassa leviämistahti on kiihtyvä. 

Suomessa eläinten terveystilanne ei ole viime vuosina juurikaan parantunut eivätkä tautiuhat vähentyneet. 

Silti Suomi on edelleen Euroopan eläintautivapaimpia maita kaikilla tuotantoeläinsektoreilla. Ilmaston 

lämpenemisen myötä tauteja levittävät vektorihyönteiset voivat saavuttaa Suomen ja vaarantaa 

eläinterveyden. Asteittain lisääntyvä mikrobilääkeresistenssi voi tulevaisuudessa uhata ihmisten ja eläinten 

terveyttä.  One Health eli yhteinen terveys -ajattelumalli on juurtunut syvälle ETT:n ajatusmaailmaan: 

olemme ylpeitä siitä, että suomibroilerin tuotannossa ei ole kymmeneen vuoteen tarvittu antibiootteja 

lainkaan, sikasektorilla pystyttiin elinkeinon omalla päätöksellä kieltää ihmisten hoidossa kriittisesti 

tärkeiden antibioottien – fluorokinolonien ja 3. polven kefalosporiinien – käyttö Sikavan kansallisen tason 

tiloilla ja nautasektorilla tehdään ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä lääkitystarpeen vähentämiseksi. 

Myös naudoilla joidenkin antibioottien käytön rajoittaminen varmasti olisi mahdollista vähäisiin 

käyttömääriin perustuen.  

Strategian päivitys seuraavalle viisivuotiskaudelle on aloitettu. ETT:n toiminnassa tulee huomioida 

jäsenyritysten, eläinlääkäreiden ja eläintenpitäjien tarpeet ja toiveet mm. eläinterveydenhuollon ja 

järjestelmien kehittämisessä. ETT:n toiminnan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä tulee lisätä. Jatkossakin on 

huolehdittava, että ETT:n asiantuntijuus säilyy vähintäänkin yhtä hyvänä. Yhdistyksen rooli 

tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinoinnissa antaa mahdollisuudet olla mukana kehittämässä 

kotieläintuotantomme vahvuuksia ja suomalaisen elintarviketuotannon kilpailukykyä sekä tuomassa 

yhteistä terveyttä meille ihmisille ja eläimille. Uusista tuulista kertoo myös ETT:n graafisen ilmeen uudistus. 

Logoa on uudistettu varovaisesti alkuperäistä logoa kunnioittaen ja värimaailmaa on hieman 

nykyaikaistettu aiempi keltainen säilyttäen ja yhdistämällä Sikavan sininen ja Nasevan vihreä ETT:n 

turkoosiksi. 

 

Tervetuloa yhteiseen juhlaamme! 

 

 

 

 

 

 


