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Näinä aikoina, kun maailman sanotaan muuttuvan nopeammin kuin koskaan, on 

neljännesvuosisata minkä tahansa yhteisön kohdalla hyvä merkkipaalu katsoa polkua mistä 

on tultu, mitä olemme yhdessä saavuttaneet ja mihin olemme menossa. 

 

Oma henkilökohtainen ajatukseni tässä ja nyt on se, että ETT, Eläinten Terveys ETT ry, on 

suomalaisen kotieläinsektorin onnistunut yhteistyön voimannäyttö, joka on luonut vakautta, 

uskottavuutta ja turvallisuutta kaikille kotieläintuotantoketjun osapuolille alkutuottajien 

kotieläinsuojista ja pelloilta aina kuluttajan ruokapöytään asti. ETT:n toiminta on myös 

osoitus siitä, että elinkeinon sisällä on mahdollista tehdä rakentavaa yhteistyötä niin 

kilpailevien yritysten kesken kuin yritysten ja viranomaisten välillä. Jos jotain voisi tässä 

toivoa, niin sen, että tämä yksituumaisuus ja vahva tahto konkreettiseen yhteistyöhön voisi 

jatkua. Sitä tulevan ja yhä nopeammin muuttuvan maailman haasteet edellyttäisivät. 

 

Suomi on pohjoinen maa, jonka luonnonolosuhteet eivät tarjoa kotieläinsektorille mitään 

erityisiä kilpailuetuja ainakaan rehuviljelyn osalta. Kuitenkin pohjoinen ja ehkäpä hieman 

eristynytkin sijainti on taannut meille sen, että eläin- ja kasvitauteja on meillä vähemmän 

kuin ns. edullisten tuotanto-olosuhteiden alueella. Sekin on vahvuus, että nurmi meillä 

kasvaa koko maassa hyvin, tuottaen ison ja laadukkaan sadon. 

 

Tässä onkin koko ETT:n syntymisen ja toiminnan lähtökohta. 

Kun Suomi 1990-luvulla aloitti taloudellisen ja muun integraation Eurooppaan, puhtaasti 

kansallinen toimintapa kävi mahdottomaksi jatkaa entisellään. Tässä tilanteessa elinkeinossa 

yhteistyössä viranomaisvalvonnan ja -hallinnon kanssa tunnistettiin, että meidän on 

 



turvattava edelleen hyvä tuotantoeläinten tautitilanne ja terveys. Toki meille jäi, kiitos 

onnistuneiden EU-integraationeuvotteluiden, kansallinen viranomaissäätelyn mahdollisuus 

muutamalle eläintaudille, ja näistä salmonella on tärkein. 

 

Joka tapauksessa näin syntyi ETT, silloiselta nimeltään Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry, 

meijereiden, teurastamoiden ja munanpakkaamoiden vahvana yhteistyönä. Ja loppu on 

historiaa. Tämä voidaan nyt 25-vuotisjuhlassa aika ylpeänäkin sanoa. 

 

ETT:n alkuaikoina hyvin vahva toiminnan ydinajatus oli - perustamisen lähtökohdankin 

mukaan - Suomen ulkoisen tuotantoeläinten tautipaineen riskinhallinta. Tämä tarkoitti 

panostusta elävien eläinten tuontiriskien hallintaan sekä ilmi tulleiden tautitapausten 

nopeaan saneeraukseen, painopisteenä salmonellatartunnat. Tässä suhteessa saimme sekä 

ETT:ssä että sen taustaorganisaatioissa melkoisen tulikasteen toiminnan alkumetreillä. Siis 

1990-luvun puolivälin iso rehuvälitteinen salmonellaepidemia pakotti lisäämään osaamista, 

koulutusta ja luomaan tehokkaita käytänteitä salmonellan riskienhallintaan. Tämä työ 

tehtiin niin perusteellisesti, että samat riskienhallinnan perusperiaatteet ovat edelleen 

käytössä. Sama pätee eläintautien ns. ryhmävakuutuskäytännön luomiseen, jossa myös 

onnistuttiin erinomaisesti. Tätä turvaverkkoa edelleen arvostavasti ihmetellään ulkomaita 

myöten. 

 

Riskienhallinnassa vakuutuskäytännöt ovat toki perälauta, toisin sanoen ne tukevat 

tilanteessa, jossa vahinko on jo tapahtunut. Silti mm. salmonellatyössä sen merkitystä ei voi 

väheksyä, koska sen tuella voidaan saneeraustoimet aloittaa nopeasti ja tehokkaasti ja ilman 

että yksittäiselle kotieläinyrittäjälle saneeraus tulee taloudellisesti liian raskaaksi. Tämä on 

hyvä pitää mielessä tuleviakin alamme haasteita pohdittaessa. 

 

Voidaan siis sanoa, että ETT sai onnistuneen lentävän lähdön työhönsä. Kuitenkin voidaan 

myös tunnistaa, että ETT on elänyt ajassa ja tekeminen ja panostukset ovat muuttuneet 

tämän tarpeen mukaan.  

 

Aika nopeasti toiminnan perustamisen ja vakiintumisen jälkeen aloitimme ETU yhteistyön. 

ETU yhteistyöllä tavoiteltiin kokonaisvaltaista tuotantoeläinten terveyttä, tautivapautta ja 

hyvinvointia. Käytännön työnjako sovittiin joustavaksi niin, että EELA, siis myöhemmin Evira, 

huolehti tuotantoeläinten hyvinvointityön kehittämisen koordinoinnista ja ETT tarttuvien 

tautien vastaavasta. Toki yhteistyö oli käsittääkseni varsin sujuvaa ja aika joustavaa 

molempien osalta, ilman jäykkiä raja-aitoja. Tällä tavalla sai suunnitelmallinen 

tuotantoeläinten hyvinvointityö kunnon potkaisun eteenpäin, jota toki oli suunniteltu ja 

pohjustettu taustayrityksissä jo 1990-luvun alusta lähtien. 

 

ETU-työn rinnalla 2010-luvulla saivat alkunsa Sikava ja Naseva, hyvin merkittävänä 

merkkipaaluna ETT:n 25 -vuotisessa historiassa. Tavoitteena oli siis kaiken terveys-, sairaus- 

ja hyvinvointitiedon tuotantoeläimistä kokoavat tietojärjestelmät, joiden tarkoitus on olla 

tukemassa ETT:n kahta perustehtävää; eläintautien vastustamista ja suunnitelmallista 

terveydenhuoltoa. Kantava idea oli myös se, että eläinlääkärit ja heidän käyttämänsä IT-



järjestelmät voisivat joustavasti ja helposti integroitua osaksi Sikava- ja Naseva-

kokonaisuuksia. Eräs kantava periaate oli ja on se, että mikä tahansa tieto kirjataan vain 

kerran yhteen tietojärjestelmää ja erilaisten rajapintojen kautta jaetaan valtuutuksien 

kautta tarvittaviin muihin järjestelmiin. Olemme tässä onnistuneet kohtuullisen hyvin, 

vaikka onkin myönnettävä, että matkalla on ollut tietoteknisiä, koulutuksellisia ja 

viestinnällisiäkin haasteita. Digitalisaatio tuotantoeläinten terveydenhuollossa on varmasti 

kohdannut samoja haasteita kuin muutkin toimialat, joissa tietojärjestelmät ovat 

kehittyneet kerroksittain historian saatossa. Vaikka meillä on edelleen kovasti kehitettävää 

ja mahdollisuuksia digitalisaatiossa, suurin osa tuotantonaudoista ja -sioista on jo mukana 

näissä järjestelmissä. Tätä työtä on määrätietoisesti jatkettava, mutta niin taitavasti, että 

kotieläinyrittäjien ja eläinlääkärien kynnys käyttää järjestelmiä on mahdollisimman matala. 

 

ETT:n toiminnan visio ja toiminnan strategia on todellakin elänyt varsin hyvin ajassa, 

taustaorganisaatioiden ja koko elinkeinon toimintaa tukien. Noin viisi vuotta sitten 

hyväksytyn ETT:n toimintastrategian mukaan toimintamme visiona on luoda hyvän 

tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin kautta kilpailukykyä suomalaiselle 

kotieläinsektorille. Haluamme olla osaava kansainvälisesti arvostettu asiantuntijataho, joka 

toimii avoimesti, yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti jokaisen sidosryhmän suuntaan. 

Tavoitteenamme on jatkuva terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä kattava 

terveydenhuoltojärjestelmä ja siihen sitoutunut elintarvikeketju. 

 

Toimintamme ydinprosesseja ovat tarttuvien eläintautien ja tuoteturvallisuusriskien 

hallinta, turvallinen eläinaineksen tuonti ja kotimaan eläinkauppa, turvallinen rehun käyttö 

sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

 

Edellisen strategiaprosessin yhteydessä tekemisen painopiste siirtyi ainakin napsun verran 

tuotantoeläinten hyvinvointityön kehittämisen suuntaan. Tästä ulkoisena merkkinä ja 

vahvana viestinä oli yhdistyksen nimenmuutos, olemme siis nyt Eläinten Terveys ETT ry. 

Muutos tehtiin siitä huolimatta, että vastikään olimme saaneet uuden vakavan nautataudin 

Suomeen, puhun siis Mycoplasma boviksesta, joka työllisti ja työllistää meitä edelleen 

melkoisesti. Tässäkin työssä on kyllä opittu ja mielestäni myös menestytty oikein hyvin. 

 

Hyvä kuulijat, entäpä sitten tulevaisuus? 

 

ETT:n hallitus käynnisti nyt elokuussa uuden strategiaprosessin, tavoitteena se, että uusi 

päivitetty toimintastrategia olisi valmis esitettäväksi seuraavassa vuosikokouksessa 

helmikuussa 2020. Haasteet ja tehtäväkenttä meillä ovat edelleen hyvin pitkälle samat kuin 

viisi vuotta sitten. Kotieläinsektorin rakennekehitys jatkuu voimistuen ja tarve 

dokumentoidulle ja sertifioidulle tuotantoeläinten hyvinvointia tukevalle järjestelmälle 

edelleen kasvaa. Lisäksi ilmastonmuutos on ilmeisesti jo nyt laajentunut monen eläintaudin 

tyypillistä esiintymisaluetta. Edelleen huoli siitä, että antibioottiresistenssin kehittyminen 

tuo ihmiskunnalle seuraavan, jopa ilmastonmuutostakin isomman haasteen, on jo ääneen 

lausuttu useaan kertaan. Hyvä kysymys on, miten nämä isot megatrendit vaikuttavat 

toiminnan painopisteisiimme. 



 

Esimerkiksi salmonellatapauksia on ollut tänä ja viime vuonna kasvavassa määrin, emmekä 

oikein välttämättä tiedä mistä tämä johtuu. Ilmeisesti kuitenkin kyse on ollut joitakin 

yksittäisiä epäilyjä lukuun ottamatta ympäristöperäisistä tartunnoista. Yhtä kaikki, jos trendi 

jatkuu, tämä vaikuttaa resurssien käyttöömme, vaikka painopistettä ei siirrettäisikään 

enenevässä määrin takaisin tautiriskien hallintaan. Sellainen painopisteen siirto on varmasti 

jo tapahtunutkin, että tuontiriskien hallinnasta on jo siirrytty sisäisten riskien hallintaan. 

Rakennekehitys on lisännyt maan sisäistä eläinliikennettä ja tautiriskejä.  Näin ollen meillä 

on varmasti jatkossa tavoitteena luoda entistä vahvempi asiantuntijaverkosto 

tautisaneerausten tekemiseen, ja ETT:n ensisijainen tehtävä on tukea ja kouluttaa tätä 

verkostoa. 

 

Toinen tulevaisuuden painopiste on varmasti suunnitelmallisen terveydenhuollon 

sertifioidut ja auditoidut järjestelmät. Tällä tiellä Sikava on näyttänyt hienoa esimerkkiä. 

Tämä sama haaste meillä on nyt edessä nautapuolella ja tämä työ onkin jo edennyt varsin 

pitkälle. 

 

Näiden edellä mainittujen painopisteasioiden lisäksi näen tärkeänä, että ETT säilyy 

haluttuna, viihtyisänä ja tehokkaana organisaationa. On tärkeää, että saamme haastaviin 

asiantuntijatehtäviin hyviä ihmisiä töihin, sillä motivoinut ja osaava henkilöstö on 

asiantuntijaorganisaation elinehto. Muutoin en odota isoja muutoksia tavoitteissamme ja 

toimintastrategiassamme. Työmme jatkuu. 

 

Hyvät kuulijat 

 

Takanamme on nyt 25 vuotta työntäyteistä arkea, on ollut haasteita, monia menestyksen 

hetkiä, on ollut suruja ja on ollut iloja. Niin kuin elämässä yleensä on. Käytän tässä tilaisuutta 

hyväkseni kiittääkseni erityisesti ETT:n henkilökuntaa upeasta, sitoutuneesta ja 

menestyksekkäästä työstänne suomalaisen kotieläintalouden eteen. Lämmin kiitos teille 

tästä, ja uskon että kaikki ETT:n omistajatahot voivat tähän yhtyä. 

 

Lisäksi haluan kiittää kaikkia sidosryhmiä, kotieläinyrittäjiä, koko eläinlääkärinkuntaa, 

tutkimusta, neuvontaa, viranomaisia ja rehu- ja muuta teollisuutta hyvästä ja avoimesta 

yhteistyöstä. ETT:n puolesta voin varmasti sanoa, että halumme on jatkaa ja tiivistää 

edelleen tätä yhteistyötä kaikkiin suuntiin. Tulevaisuus on haasteita täynnä, mutta sama 

tilanne oli myös 25 vuotta sitten, ja siltikin olemme täyttäneet tehtävämme hyvin ja 

pitäneet kotieläintuotannon lippua korkealla. 

 

Hyvät kuulijat 

 

Toivon yhteen hiileen puhaltamista jatkossakin kahden mietelauseen myötä: 

Thomas Fullerin sanoin: "Se, joka ei pelkää tulevaisuutta, voi nauttia nykyisyydestä." 

Jatkan vielä Äiti Teresan mietteellä:” Meistä itsestämme tuntuu, että tekomme ovat vain 

pisara meressä. Mutta ilman tuota pisaraa meri olisi pienempi. 


