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TIIVISTELMÄ 

Hankkeessa toteutetaan ruokaketjun toimenpideohjelmassa asetettuja tavoitteita 

suomalaisen ruokaketjun kilpailuedun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi lähtökohtana liha- ja 

maitoketjun vastuullisuuden ja jäljitettävyyden avaamiseksi tehtävät toimenpiteet 

(Elintarvikeketjun neuvottelukunta 2011).  

Hankkeen tavoitteena on kehittää tuotantoketjujen alkutuotannon kansallisia toimintoja, joilla 

edistetään tuoteturvallisuutta ja eläinten hyvinvointia ja samalla parannetaan läpinäkyvyyttä, 

ja jäljitettävyyttä. Hankkeessa tuodaan esiin em. kansallisia vapaaehtoisia toimia, jotka 

osoittavat ruokaketjussa toimijoiden vastuullisuutta. Hankkeessa on kolme osiota; joilla omat 

päätavoitteensa: 

1. Nautaosio (Hanke painottuu 80 % tähän osioon.) 

Tavoitteena on luoda nautasektorille uusi kansallinen toimintatapa, joka sisältää hallitun ja vastuullisen 

toimintamallin nautaketjun eläinliikenteen hallintaan. Tälle toiminnalle luodaan 

laadunhallintajärjestelmä.  

Toteuttamistapa ja kohderyhmä: Hanketyöryhmä yhdessä sidosryhmien kanssa laatii 2015 

ohjeet ja pelisäännöt nautaketjun turvalliseksi toimintatavaksi. Näistä koostetaan koulutusmateriaalit 

vuoden 2016 valtakunnalliselle koulutuskiertueelle. Kohderyhmänä kaikki nautasektorilla 

alkutuotannossa toimivat tahot. Lisäksi Nasevaan rakennetaan sähköinen todistus karjan 

terveystilanteesta eläinliikenteen avuksi. Hanke toimii foorumina maito- ja naudanlihasektorin yhteiselle 

keskustelulle koko tuotantoketjun laatua hyödyntävistä toimenpiteistä. Hankkeen tuloksena syntyvä 

uusi toimintatapa kirjataan laatuhallinta järjestelmään ja otetaan käyttöön 2017. 

 

 

2. Sikaosio (10 % koko hankkeesta) 

 Tavoitteena on selvittää, mitä hyvinvointiin liittyviä toimia alkutuotannossa olisi toteutettava, jotta 

sikasektorin olisi mahdollista hakea jo käytössä olevalle kansalliselle laatujärjestelmälle statusta myös 



   
hyvinvoinnin osalle. Hankkeen toimenpiteet ovat jatkumoa aiemmalle, tuoteturvallisuuden ja sikojen 

terveyden eteen tehdylle laatutyölle ja täydentää sitä.  

Hankkeen kohderyhmä: Sikavan kansalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluvat sikatilat, 

eläinlääkärit, teurastamot ja sidosryhmät. 

3. Lihasiipikarjaosio (10 % koko hankkeesta) 

Tavoitteena on käynnistää lihasiipikarjasektorilla yhteisten kansallisten toimien dokumentointi ja 

tiedonkeräys ja kehittää tiedonhallintaa kustannustehokkaasti. Hankkeessa hyödynnetään aiempia 

selvityksiä. Tavoitteen painoarvo 10% koko hankkeesta. 

Hankkeen kohderyhmä: Lihasiipikarjateurastamot, sopimustuotannossa olevat lihasiipikarjatilat, ja 

eläinlääkärit. 

Hankkeessa syntynyt materiaali ja uudet toimintatavat ovat hankkeen päätyttyä esillä ja 

saatavilla ETT ry:n kotisivuilla.   

Hankkeella on ohjausryhmä, joka jäsenet edustavat laaja-alaisesti maito-ja lihaketjuja 

alkutuotannon osalta. Hankkeen nautaosiota toteutetaan erillisen hanketyöryhmän 

avustuksella.  

Hankkeeseen on saatu valtion avustusta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi. Lisätietoja 

hankkeesta antavat ETT ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi, p. 040-5915258 tai 

hankevetäjä Kati Kastinen, p. 040-1927448. 

 

 

 


