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1. Taustaa ja tavoitteet 

 

Eläinten terveys ETT ry:n hallinnoiman ”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät”-

hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ruokaketjun toimenpideohjelmassa asetettuja tavoitteita 

suomalaisen ruokaketjun kilpailuedun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi lähtökohtana liha- 

ja maitoketjun vastuullisuuden ja jäljitettävyyden avaamiseksi tehtävät toimenpiteet 

(Elintarvikeketjun neuvottelukunta 2011).  

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kehittää alkutuotannon kansallisia toimintoja, joilla 

edistetään tuoteturvallisuutta ja eläinten hyvinvointia sekä samalla parannetaan 

läpinäkyvyyttä, ja jäljitettävyyttä. Hankkeessa oli tavoitteena tuoda sille em. kansallisia 

vapaaehtoisia toimia, jotka osoittavat ruokaketjussa toimijoiden vastuullisuutta.  

Hanketta toteutettiin 1.1.2015 – 30.4.2017 välisenä aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 

325 000 euroa, josta MMM:n myöntämää ruokaketjun kehittämisavusta 260 000 euroa ja 

ETT:n osuutta 65 000 euroa. Hankkeen ohjausryhmään kutsuttiin mukaan alan keskeisiä 

toimijoita ja sidosryhmien edustajia (liite 1).  

Nautaosion hanketyöryhmiin kutsuttiin edustajia rotuyhdistyksistä, jalostusorganisaatioista, 

maitoyrittäjistä, hiehohotelliyrittäjistä, MTK:n maitovaltuuskunnasta ja nautajaostosta sekä 

asiantuntijoita Nasevan jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden alkutuotannosta. Nautaosion 

tavoitteena oli luoda nautasektorille uusi kansallinen toimintatapa, joka sisältää hallitun ja 

vastuullisen toimintamallin nautaketjun eläinliikenteen hallintaan. Tästä toimintatavasta 

myös tiedotettiin eläinlääkäreitä, tuottajia ja sidosryhmien asiantuntijoita. Tälle toiminnalle 

oli tavoitteena luoda laadunhallintajärjestelmä. Nautaosion osuus hankkeen toimenpiteistä 

oli 80%. 

Sikaosion tavoitteena oli 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 

täydentävät sitä. Työryhmänä toimi Sikavan johtoryhmä. Sikaosion osuus hankkeen 

toimenpiteistä oli 10%. 

Siipikarjaosion tavoitteena oli käynnistää lihasiipikarjasektorilla yhteisten kansallisten 

toimien dokumentointi ja tiedonkeräys sekä kehittää tiedonhallintaa kustannustehokkaasti. 

Hankkeessa hyödynnettiin aiempia selvityksiä. Työryhmään kutsuttiin kahden suurimman 

siipikarjateurastamon siipikarjan terveydenhuollon ja alkutuotannon asiantuntijat. 

Tavoitteen painoarvo oli 10% koko hankkeesta. 

ETT ry kiittää kaikkia hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen osallistuneita tuottajia, 

ETT:n jäsenorganisaatioiden asiantuntijoita, sidosryhmien toimijoita sekä oppilaitoksia 

sitoutumisesta ja asiantuntemuksesta hankkeen hyväksi tehdystä työstä! 
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2. Nautaosion toteutuneet toimenpiteet 

 

Hankkeen aikana luotiin hanketyöryhmien näkemysten pohjalta nautaketjun turvallinen 

toimintapa, jota voidaan toteuttaa yhteisiä pelisääntöjä noudattamalla. Keskeinen työkalu 

on nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva, jossa on saatavilla 

sähköiset terveystodistukset eläinkaupan avuksi. Turvallisesta toimintatavasta tiedotettiin 

sekä eläinlääkäreitä, tuottajia että sidosryhmien asiantuntijoita. Nautaosion tarkemmat 

toimenpiteet aikatauluineen on kuvattu liitteessä 2. 

2.1 Yhteiset pelisäännöt nautatilojen eläinliikenteeseen 

 

2.1.1 Miksi pelisäännöt tarvitaan? 

Nautojen terveystilanne on Suomessa hyvällä tasolla, mutta sen säilyminen edelleen 

hyvänä vaatii jatkossa kansallisesti yhteisiä toimenpiteitä. Nautatilojen rakennemuutoksen 

myötä eläinliikenne sekä tilojen välillä, että teurastamon ohjaamana on kasvanut. 

Nautasektorilla ei ole ollut järjestelmää, jossa karjojen terveysstatus tarttuvien tautien 

suhteen olisi selkein säännöin kansallisesti määritelty ja joka olisi toiminut eläinkaupan tai -

siirtojen apuna.  Nautasektorilla maidon- ja lihantuotanto tapahtuvat osittain samoilla tiloilla 

tai siten, että lihantuotantotiloille tulee raaka-aine eli vasikat maitotiloilta. Tautiriskit ovat 

realisoituneet erityisesti laajentaneilla maitotiloilla ja lihatuotantoketjussa, jolloin 

joukkosairastumiset lisääntyvät, lääkkeiden käyttötarve nousee ja eläinten hyvinvointi 

heikkenee (kuva 1).  

 

Kuva 1. Hallitsematon eläinliikenne ei ole kenenkään etu. Tästä lähtötilanteesta lähdettiin 

luomaan turvallista toimintatapaa. 

Tarttuvien nautatautien, erityisesti Mycoplasma boviksen, tartunnallisten sorkkasairauksien 

ja hengitystieinfektioiden leviämisriskit eivät nykyisillä eläinkaupan ja ketjun toimintatavoilla 

ole enää hallittavissa. Eläinkaupan yhteydessä leviävät taudit aiheuttavat tilalle 

huomattavia taloudellisia tappioita. Jalostavalle teollisuudelle aiheutuu niin ikään 
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huomattavia menetyksiä, kun tautitartunta katkaisee tilan eläinliikenteen.  Nautaketjun 

turvallisen toimintatavan tavoitteena on luoda eläinliikenteen hallintaan uudenlainen 

toimintakulttuuri yhteisten pelisääntöjen avulla. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen 

edellyttää nautasektorin tiivistä yhteistyötä, laajaa sitoutumista sekä toimijoiden 

kouluttamista ja tiedottamista.  

2.1.2 Pelisäännöt yhteistyön tulosta 

Yllä mainituista lähtökohdista käsin kutsuttiin koolle hankkeen alussa hanketyöryhmät, 

joiden jäsenten (liite 1) asiantuntemuksella keskusteltiin sekä tilojen välisen eläinkaupan, 

että teurastamon ohjaaman eläinliikenteen pelisäännöistä (kuva 2). Pelisääntöjä on tehty 

niin tilojen välisen eläinliikenteen kuin teurastamovälitteisen eläinliikenteen hallintaan (liite 

2). Lisäksi on mietitty pelisääntöjä erikoistuneille tuotantomuodoille, kuten 

hiehohotellitoimintaan, jalostuseläinliikenteeseen (kuten alkionhuuhteluasemat) ja 

puhdasrotukasvattamoille. Hanketyöryhmissä keskusteltiin ja sovittiin, mitä nautaketjun 

turvallinen toimintatapa käytännössä tarkoittaa ja mitä pelisääntöjä sen toteutumiseksi 

tarvitaan. Hanke toimi keskustelufoorumina myös tuottajatapaamisissa, joissa keskusteltiin 

pelisääntöjen ja ohjeiden siirtymisestä osaksi arjen käytäntöä.  

 

Kuva 2. Hallitun eläinliikenteen kansallinen malli. Keskeistä on tilan kuuluminen Nasevaan 

ja sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin. 

Keskeisimmäksi pelisäännöksi nostettiin Nasevaan kuuluminen ja säännölliset 

terveydenhuoltokäynnit. Jos karjan terveystilanteesta ei ole mitään tietoa, ei voida 

myöskään tietää riskeistä, jolloin tila toimii riskitasolla. 

Toinen keskeinen pelisääntö on, että myytävillä eläimillä ei ole sairauden oireita.  

Kolmas pelisääntö on, että karja on todettu tutkimuksin vapaaksi salmonellan suhteen 

sekä maitotiloilla lisäksi Str. agalactiae-vapaus maitonäytehistoriaan perustuen.  
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Neljäs pelisääntö on, että karjassa ei ole todettu terveydenhuoltokäynnillä tarttuvien 

hengitystie-, suolisto- eikä sorkkasairauksien oireita. Mikäli karjassa oireita ilmenee, on 

tuottajalla velvollisuus ilmoittaa niistä teurastamon eläinvälitykseen ja tiloilla kävijöille tai 

ilmoittamalla Nasevan kautta erityistilanteesta.  

Yhteiset pelisäännöt koottiin hankkeessa kattaviksi ohjeiksi em. asioista, mitkä on 

huomioitava välitysvasikoita ja/tai teurasnautoja sekä eloeläimiä myytäessä. Nämä 

ohjeet ”Välitysvasikka”, ”Teurasnauta” ja ”Eläinkauppa” lähetettiin kesällä 2016 yli 10 000 

maidon- ja naudanlihantuotantotilalle Nasevan jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden 

toimesta  https://www.ett.fi/sisalto/nautaketjun-turvallisen-toimintatavan-ohjeistuksia 

Pelisäännöt lyhyesti: 

• liittyminen Nasevaan ja säännölliset terveydenhuoltokäynnit 

• myytävillä eläimillä ei saa olla sairauden oireita 

• myytävät eläimet ovat tutkitusti vapaita salmonellasta, 

maitotilalta edellytetään lisäksi Str. agalactiae-vapaus 

• karjassa ei ole todettu terveydenhuoltokäynnillä tarttuvien 

hengitystie-, suolisto- eikä sorkkasairauksien oireita. Pälvisilsaa 

ei ole todettu kolmeen vuoteen.  

• kysy tieto karjan terveystilanteesta ennen ostoja! 

 

2.1.3 Toimintatavan työkalu on Naseva 

 

Toimintatavan työkaluna on nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva. 

Naseva on ainoa työkalu, johon kertyvien tietojen avulla voidaan eläinliikennettä ohjata 

tautiriskeihin perustuen. Kun terveydenhuoltokäynnit on tehty säännöllisesti ja tiedot 

kirjattu Nasevaan, kulkee tieto karjan ja eläimen terveystilanteesta tilan valtuuttamille 

tahoille (esim. meijeri, teurastamo, hoitava eläinlääkäri, neuvonta, jalostus). Mitä 

kattavammin terveydenhuoltokäynnin havainnot ja tutkimustulostiedot ovat Nasevassa, 

sitä pienempi riski on saada tauti osto- tai välityseläimen mukana verrattuna tilanteeseen, 

jossa tietoa ei ole. Nasevaan kuului vuoden 2015 lopussa 58% kaikista nautatiloista ja 

kaikista tuotosseurantatiloista 78%. Kuitenkin yli 100 lehmän tuotosseurantatiloista 

Nasevaan kuului yli 90% (Taulukko 1.) Nasevaan on liittynyt tiloja n. 4 % lisää hankkeen 

toiminta-aikana. Juuri Nasevan kattavuuden parantaminen ja siihen kuuluvien tilojen 

sitouttaminen uuteen toimintatapaan ovat avainasioita, jotta turvallinen toimintapa 

jalkautuu osaksi arkea ja sen pohjalle on mahdollista luoda kansallisen laatujärjestelmä.  

https://www.ett.fi/sisalto/nautaketjun-turvallisen-toimintatavan-ohjeistuksia
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Taulukko 1. Nasevan kattavuus nousi yhteensä 4% hankeaikana. Pienemmillä 

tuotosseurantatiloilla (TUSE) kattavuuden nousu oli 8%. Isot TUSE-tilat ovat mukana lähes 

100%:sti.  

 

2.2 Terveystodistukset eläinkaupan avuksi 

Tärkeänä osana nautaketjun turvallista toimintatapaa on tietää etukäteen, minkälainen on 

karjan terveystilanne tilalla, jolta aikoo eläimiä hankkia (kuva 3). Osaksi hankkeen 

puitteissa toteutettiin tilojen välisen eläinkaupan avuksi Nasevaan todistus tilan 

terveystilanteesta. Raportti kokoaa yhteen keskeisimpiä tietoja karjan terveydentilaan 

liittyvistä asioista kuten tarttuvien tautien ennaltaehkäisystä ja esiintymisestä, 

tautitutkimuksista, eläinten ostoista ja tuonneista sekä mahdollisista erityistilanteista. Myyjä 

voi lähettää raportin Nasevasta sähköisesti etukäteen ostajaehdokkaalle ja vakuuttaa 

sähköisellä allekirjoituksella, että pitopaikan terveystilanne on säilynyt ennallaan viimeisen 

terveydenhuoltokäynnin jälkeen. Viimeisimmästä terveydenhuoltokäynnistä ei saa olla 

kulunut yli 3 kk aikaa. Tilan terveystilannetodistus antaa kokonaiskuvan ostopäätöksen 

tueksi. 

Eläinlääkäri voi kirjata terveystodistukset suoraan Nasevaan. Pitopaikan eläinten 

terveystodistus kertoo, onko tutkimushetkellä pitopaikassa havaittu tarttuvien tautien 

oireita ja onko todistusta varten tehty kliinisiä tutkimuksia tai otettu näytteitä tarttuvien 

tautien varalta. Mikäli kliinisiä tutkimuksia tai näytteenottoa tarttuvien tautien (pälvisilta, 

salmonella, paratuberkuloosi, tartunnalliset sorkkasairaudet, M. bovis ja muut tartunnalliset 

taudit) osalta on tehty, kirjaa eläinlääkäri niiden löydökset ja tutkimustulokset Liitteeseen 

pitopaikan eläinten terveystodistuksesta. Yksittäisen eläimen terveystodistuksessa 

todetaan, onko myytävissä eläimissä havaittu sairauksien oireita, salmonellatutkimuksen 
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ajankohta ja tulos sekä mahdolliset pälvisiltarokotukset ja loislääkitykset. Kaikki 

terveystodistukset ovat voimassa kaksi kuukautta pitopaikan eläinten terveydentilan 

tarkastuksesta ja eläinlääkärin allekirjoituspäivästä lukien, mikäli tilalle ei tänä aikana ole 

ostettu tai siirretty eläimiä. 

NautaNetissä on myös mahdollista saada nähtäväksi myytävänä olevien eläinten 

terveysstatus.   

 

Kuva 3. Hallitun eläinkaupan malli. 

 

2.3 Kysely Nasevan käytöstä ja hyödystä  

 

Vuoden 2016 alussa avattiin Webropol-kysely Nasevan käytöstä. Kysymykset koskivat 

uudistuneen Nasevan käyttöä ja sen merkityksestä sekä nautatilan että koko nautaketjun 

näkökulmasta. Kyselyn linkki lähetettiin kaikkiaan 7361 Nasevan käyttäjälle ja kysely oli 

avoinna myös Nasevan sivuilla. Kaikkiaan vastauksia tuli 1078 (vastaus-% 14,6). 

Kyselyssä sai antaa palautetta ja sitä tulikin runsaasti, 372 kpl. Myös arvontaan jätti 

yhteystietonsa 724 henkilöä.  

Palautetta tuli eniten hoitojen tallennuksista. Ongelmallisiksi koettiin mm. eläinlääkärin 

haku numerolla luettelosta, hoidon kirjaus, jos lääkettä ei anneta päivittäin, ryhmähoitojen 

merkitseminen, hoitotietojen siirtyminen eläinlääkäriohjelmista sekä ylipäätään hoitojen 

kirjaaminen. Itse Naseva-järjestelmästä palautetta tuli kirjautumiseen liittyen (mm. 

salalause), lisäksi linkitysten toimivuudesta Ammun, Pihvin ja Elmerin sekä 

eläinlääkäriohjelmien kanssa ja järjestelmän käyttövarmuudesta. Tuottajakoulutusten 

suhteen haluttiin lisätietoa mm. hoitojen kirjaamisesta. Raporteista tuli myös palautetta 

esim. utaretulehdusten analyysitulosten kirjautumisesta Nasevaan. Palautteet on 

huomioitu Nasevan kehitystyössä ja niiden sanoma huomioitiin myös tuottajakoulutuksissa 

Nasevasta kertovasta osuudessa.  
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Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden mukaan Nasevan suurin hyöty tulee terveys- ja 

lääkitystietojen kokoamisesta yhteen paikkaan. 

Kokonaisuudessaan tulokset kyselystä löytyvät hankkeen nettisivuilta 

https://www.ett.fi/sisalto/ruokaketjuhanke-2015-2017 

 

2.4  Nautaketjun turvallinen toimintatapa -koulutukset 

 

Hankkeen puitteissa järjestettyjen koulutusten punaisena lankana oli tiedostaa, miksi 

nautaketjun toimintatavan tulee muuttua. Tähän liittyen tuotiin esille turvallisen toiminnan 

pelisäännöt, Nasevan hyödyntäminen ja käyttö työkaluna sekä merkitys koko turvallisen 

ruokaketjun kannalta. Hyvä tilanne on säilytettävä, koska se on myös koko 

elintarviketuotannon vahvuustekijä.  

 

Kuva 5. Turvallisen toimintatavan hyödyt tiivistettiin neljäksi ydinviestiksi. 
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https://www.ett.fi/sisalto/ruokaketjuhanke-2015-2017
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Koulutukset olivat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia. Koulutuksista tiedotettiin 

sekä ETT:n että Nasevan nettisivuilla, paikallislehtien ilmoituksissa, Nasevan 

jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden tietokanavien kautta ja keskeisten sidosryhmien 

nettisivuilla. 

2.4.1 Eläinlääkäreiden koulutus 

Kun nautaketjun turvallisen toimintatavan ehdot saatiin valmiiksi, tiedotettiin toimintatavan 

muutoksesta ensimmäisenä eläinlääkäreitä. Hoitava eläinlääkäri on keskeinen 

avainhenkilö toimintatavan muutosprosessissa. Vuoden 2015 lopulla nautaketjun 

turvallisesta toimintatavasta tiedotettiin eläinlääkäreitä yhteistyössä LETKA-hankkeen 

kanssa. Valtakunnallinen eläinlääkäreiden koulutuskiertue alkoi keväällä 2016, jolloin 

eläinlääkäreille järjestettiin kahdeksan koulutustilaisuutta ja yksi webinaari. Mukaan 

kutsuttiin myös Nasevan jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden asiantuntijoita. 

Eläinlääkäreiden koulutuskiertuetta suunniteltaessa nousi esille tarve tunnistaa ja 

havainnoida sorkkasairauksien oireita terveydenhuoltotyössä. Tämä osuus luennoista 

toteutettiin alaan erikoistuneiden asiantuntijaeläinlääkäreiden avustuksella. Koko 

eläinlääkärikiertueen luentomateriaali havaintokuvineen on saatavissa hankkeen 

nettisivuilta. 

2.4.2 Tuottajakoulutukset 

 

Tuottajakoulutuskiertueen sisältöä pohdittiin hankkeen 

työryhmissä ja ohjausryhmässä. Koulutuksen alussa esiteltiin, 

mikä on nautojen terveystilanne tällä hetkellä, sekä käytiin läpi ne 

tarttuvat taudit, jotka herkästi leviävät eläinkaupassa ja -

liikenteessä ja mitä toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi on 

tehtävä. Hyvä tilanne on säilytettävä, koska se on koko 

elintarviketuotannon vahvuustekijä. Toisessa osuudessa käytiin 

läpi, miksi toimintatavan muutos tarvitaan, missä ovat riskikohdat 

ja mitä muutos tarkoittaa omassa toiminnassa. Huomioon on 

otettu myös hiehohotellitoiminta, alkionhuuhteluasemat, 

puhdasrotukasvattamot ja eläinnäyttelyt. Ohjepaketti 

pelisäännöistä oli lähetetty maidon- ja naudanlihantuotantotiloille 

ennen koulutuskiertueen alkua, joten niiden sisältöä sivuttiin vain 

pääkohdittain. Koulutuksiin oli toivottu myös lyhyttä infoa, miten 

tuottaja itse osaa tunnistaa M. boviksen ja tarttuvien 

sorkkasairauksien oireet. Koulutuksen viimeisessä osiossa 

esiteltiin konkreettisesti netin kautta Nasevan käyttöä ja 

hyödyntämistä nautaketjun uuden toimintatavan työkaluna. 

 Valtakunnallisia tuottajakoulutuksia järjestettiin kaikkiaan 14. 

Tilaisuuksista 8 järjestettiin oppilaitosten yhteydessä, jolloin viestin 

toivottiin tavoittavan myös tulevat tuottajat. Koulutukseen 

ilmoittautuneista tuottajista 213 ilmoitti tuotantosuunnakseen maidon, 69 naudanlihan, 45 

emolehmätuotannon ja 18 välikasvatustoiminnan.  
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2.4.3 Sidosryhmät ja hankeyhteistyö 

Koulutusta nautaketjun uudesta toimintatavasta järjestettiin kolmessa webinaarissa myös 

ProAgrian maitotila-asiantuntijoille ja Faban jalostusasiantuntijoille keväällä 2016. Lisäksi 

nautaketjun turvallista toimintatapaa esiteltiin OmaNauta-, Tiedolla Tuloksia- ja MEKA-

hankkeiden tilaisuuksissa. Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa oli tärkeää, jotta viestiä 

turvallisen eläinliikenteen tarpeellisuudesta saatiin kattavasti vietyä eteenpäin. 

Koulutuksiin osallistui hankeaikana yhteensä 1232 henkilöä (kuva 6 ja liite 3). 

Koulutuksista kerättiin palautetta, jota hyödynnettiin jo hankeaikana toteutetuissa 

koulutuksissa sekä myös kehitettäessä toimintatapaa jatkossa. 

  

Kuva 6. Koulutukseen hankkeen aikana osallistuneiden määrät ryhmittäin. 

  

eläinlääkäre
itä 220

tuottajia
499

sidosryhmän 
edustajia 321

opiskelijoita
192

NAUTAKETJUN TURVALLINEN TOIMINTATAPA -
KOULUTUKSEEN OSALLISTUJAT 
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3. Sikaosion toteutuneet toimenpiteet 

Hankkeen puitteissa määritettiin Sikavasta saatavat hyvinvointia kuvaavat mittarit ja luotiin 

malli sikojen hyvinvointi-indeksistä Sikavan johtoryhmän jäsenten ja ELT Camilla 

Munsterhjelmin asiantuntemuksella. Hyvinvointi-indeksi on tarkoitus liittää osaksi 

kansallisen tason ehtoja, jolloin kansalliselle laatujärjestelmälle voidaan hakea 

hyväksyntää myös hyvinvoinnin osalta. 

3.1 Sikava hyvinvoinnin edistäjänä 

Hyvinvoinnin edistämiseksi sikasektori on työskennellyt systemaattisesti vuodesta 2010. 

Tuolloin elinkeino laati yhteisen toimenpidesuunnitelman, johon 

sisältyi mm. oman seurannan luominen hyvinvoinnin 

arvioimiseksi Welfare Quality®- kriteeristöä hyödyntäen, 

vastuullisen tuotannon mittareiden ja niiden seurannan 

käyttöönotto sekä hyväksytyistä raja-arvoista sopiminen. 

Toimenpidesuunnitelmaan sisältyi myös sikojen 

hyvinvointitutkimuksen edistäminen (WQ-tutkimushanke 2010-

2011), tuottajien ja eläinlääkärien täydennyskoulutus, 

laatujärjestelmän luominen ja terveydenhuoltokäyntien 

auditoinnin aloittaminen. Vuonna 2014 uutena osa-alueena 

arvioitiin isoimmilla sikateurastamoilla sikojen hyvinvointia 

käyttäen Welfare Quality®-arviointimenetelmää, jonka tarkoituksena on saada 

teurastamolla kuva ympäristön, käsittelyn ja hoidon todellisista vaikutuksista eläimeen 

sekä siitä, miten eläimet näihin reagoivat. Suomi toimi tutkimuksessa yhtenä Euroopan 

pilottimaista.  

3.2 Hyvinvointi-indeksistä työkalu Sikavaan 

Hyvinvointi-indeksin rakenne perustuu WelfareQuality®- sikojen hyvinvoinnin 

arviointimenetelmän (WQ) pohjalle. WQ on menetelmä, jossa sikalassa eläimestä 

havainnoidaan erilaisin mittarein, toteutuvatko hyvinvoinnin neljä periaatetta (oikea 

ruokinta, hyvät olosuhteet, hyvä terveys ja lajille tarkoituksenmukainen käyttäytyminen).  

Sikavan hyvinvointi-indeksiin on otettu mittareita, joita sioista havainnoidaan säännöllisillä 

terveydenhuoltokäynneillä (kuva 7). Indeksiin on otettu mukaan myös vastuullisen 

tuotannon mittareista osaruhohylkäykset ja kuolleisuus.  Näiden mittareiden mukaanotto 

indeksiin on arvotettu siten, että niillä on vaikutusta sian hyvinvoinnin lisäksi myös lihan 

laatuun, sikatilan taloudelliseen kannattavuuteen sekä välillisesti myös tuottajan 

hyvinvointiin. Yksi tällainen eläinperäinen mittari on ehjä saparo. Ehjä saparo kertoo, että 

olosuhteet, ruokinta ja hoito ovat kunnossa ja välit karsinakavereihin hyvät.  

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan antamassa eläinten hyvinvoinnin 

määritelmässä keskeiseksi asiaksi on nostettu eläinten sopeutuminen. Hyvinvoinnin 

mittaustiede perustuu kykyyn sopeutua. Hyvinvointi-indeksi kuvaakin sian kykyä sopeutua 

vallitsevaan ympäristöön. Indeksi on työväline löytää ne tilat, jotka halutaan saada 

korjaustoimenpiteiden piiriin. Tässä indeksi tekisi hyvää työtä. 
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Kuva 7. WQ-ympyrä ja Sikavasta saatavissa olevat mittarit (laatikoissa). 

3.3 Indeksin rakenne ja sisältö 

ELT Camilla Munsterhjelmin asiantuntemuksella Sikavan hyvinvointi-indeksi valmistui 

hankkeen aikana. Erilliset indeksit tehtiin emakoille, imeville porsaille, vieroitetuille 

porsaille ja lihasioille. Indeksi lasketaan siten, että tuloksesta 100 (=ei huomautettavaa) 

vähennetään tilan saamat ”virhepisteet”. Esimerkiksi jos terveydenhuoltokäynneillä on 

havaittu paljon hännänpurentaa, hyvinvointi-indeksin tulos laskee. Sikavan th-käynneistä 

tehtiin vuoden ajalta koelaskenta, jolla haluttiin nähdä, miten tilat sijoittuvat hyvinvointi-

indeksin suhteen. Koelaskennan tulosten mukaan yli 85 % tiloista sai arvosanan hyvä, n. 

11 % tiloista välttävä ja n. 4 % arvosanan huono.   

Suunnitteilla on hyvinvoinnista kertovat ”liikennevalot”. Indeksin avulla voidaan Sikavan th-

käynneistä (n. 6000 käyntiä) löytää heikot kohdat, jotta tilanne kokonaisuuden kannalta 

menisi parempaan suuntaan. Parhaita tiloja ei tällä hetkellä voida erotella hyvästä 

erinomaiseen, koska käyttäytymistä ei th-käynneillä havainnoida. Hankkeen puitteissa 

konsultointiin hyvinvointitutkimuksen asiantuntijaa, WQ:n kehittäjää Antoni Dalmauta, 

mitkä käyttäytymismittarit parhaiten kertoisivat hyvinvoinnista ja kannattaisi ottaa mukaan 

indeksiin.  

3.4 Hyvinvointi-indeksin jatkotoimet 

Lokakuun 2016 lopulla Sikavan johtoryhmän asiantuntijat keskustelivat Eviran 

hyvinvointiasiantuntijoiden kanssa indeksin sisällöstä, käytöstä ja yli lakisääteiden tason 

menevistä toimenpiteistä. Sikavassa on valmis data ja järjestelmä, josta voidaan 

kehitystoimilla toteuttaa hyvinvoinnin liikennevalot. Alalla ei voida tällä hetkellä lisätä 
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kustannuksia fyysisten olosuhteiden lakisääteisten vaatimusten ylittämiseksi. Jo nyt 

suurten teurastamoiden sopimukset edellyttävät lakisääteisyyttä suurempaa pinta-alaa 

sikaa kohti. Eviran puolelta ehdotettiin, voidaanko investointituen vaatimuksia tai 

hyvinvointikorvauksen ehtoja ottaa huomioon, koska niissä toimenpiteet ylittävät 

lakisääteiset vaatimukset. Keskusteltiin, että vaikka mitat ylittyvät tai ulospääsy olisi 

mahdollista, sikalassa voi olla mittava hyvinvointiongelma, jonka laajuus voi tulla esille 

lihantarkastustuloksissa. Sikavassa lihantarkastustulokset ovat osa hyvinvointi-indeksiä.   

Laatujärjestelmän täydentäminen hyvinvoinnin osalta vaatii, että toimenpide ylittäisi 

merkittävästi lainsäädännön vaatimuksen. Keskustelua Eviran kanssa jatketaan ja 

indeksin jatkokehitystä toteutetaan Sikavan puitteissa. Yhteisenä tahtotilana on, että 

Sikavan kansallista laatujärjestelmää voitaisiin täydentää hyvinvoinnin toimenpiteiden 

osalta.  

4. Siipikarjaosion toteutuneet toimenpiteet 

Siipikarjaosiossa käynnistettiin yhteisten kansallisten broilereiden hyvinvointia kuvaavien 

toimien dokumentointi ja toteutettiin tiedonkeruuseen ja raportointiin 

tiedonkeruujärjestelmä. Tiedot kokoaa yhteen ETT ry, ja mukana on 97 % suomalaisesta 

broilerintuotannosta. 

Keskustelua terveydenhuollon toimien ja tietojen mahdollisesta keräämisestä sekä 

hyödyntämisestä on sektorilla käyty jo pitkään. Hyvänä esimerkkinä terveydenhuoltoon 

liittyvien tietojen keräämisestä ja hyödyntämisestä on lääkkeiden käyttömäärätietojen 

keräys ETT:n toimesta vuodesta 2007 alkaen. Vähäinen antibioottien käyttötarve 

kotimaisessa broilerintuotannossa on kansainvälisestikin tarkasteltuna merkittävä 

saavutus.  

4.1 Tiedonkeruu ja raportointi 

Kun tiedonkeruun järjestämisestä työryhmän kanssa keskusteltiin, oli ehtona tiedonkeruun 

helppous, luotettavuus ja raportoinnin toimivuus. Myös laskentakaavat käytiin läpi, jotta 

tiedot ovat vertailukelpoiset. Tiedonkeruujärjestelmän taulukointi ja raportointi päätettiin 

toteuttaa Excel-asiantuntijan avustuksella. Teurastamot toimittavat tietojärjestelmiinsä 

kertyneet parvikohtaiset tiedot neljän kuukauden välein ETT:lle, missä ne kootaan 

kansalliseksi tilastoksi.  

Hankeaikana tietoja julkaistiin hankkeen siipikarjatyöryhmän päätöksellä ja jatkossa 

tietojen julkaisemista päättävät tiedonkeruuseen osallistuvat teurastamoiden edustajat. 

Työryhmän ehtona oli, että tietojen keruussa mukana oleva organisaatio on ETT:n jäsen. 

Sovittiin myös, että organisaatio, joka tietoja luovuttaa, voi niitä myös käyttää.  

Ensimmäisenä julkaistiin tiedot broilereiden jalkapohjien kunnosta 30.3.2016 Siipikarjaliiton 

vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä seminaarissa. 

Lisäksi tietoja broilereiden jalkapohjien kunnosta on esitelty myös Hollannissa 7.4.2016 

Pluimveerelatiedag ja Belgiassa 28.4.2016 EU-parlamentissa Siipikarjaliiton toimesta. 
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Lisäksi tiedoista on tarjottu abstraktia Ranskassa pidettävään Poultry Welfare-seminaariin 

2017. 

4.2 Jalkapohjat hyvinvoinnin mittarina 

Pito-olosuhteet - ennen kaikkea pehku, sen laatu sekä 

lämmitys ja ilmanvaihto - rehu ja suolistoterveys 

vaikuttavat merkittävästi broilerien jalkapohjien kuntoon. 

Esim. ilmanvaihdon ongelmat, märkä pehku tai lintujen 

ripuli aiheuttavat jalkapohjatulehduksia, joiden tiedetään 

heikentävän lintujen hyvinvointia. Jalkapohjat 

soveltuvatkin siksi erinomaisesti hyvinvoinnin mittariksi. 

Broilerien jalkapohjien kuntoa seurataan meillä 

lakisääteisesti teurastamoilla lintujen hyvinvoinnin 

arvioimiseksi. Teuraslinjalta kerätään satunnaisesti jokaisesta erästä vähintään sadan 

broilerin toinen jalka. Niiden kunnon arvioinnin tekee Suomessa tarkastuseläinlääkäri 

Eviran antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikissa broileriteurastamoissa on samat 

arvosteluperusteet, jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, ja arviointi on tasapuolista. 

Ensimmäiseksi tiedot julkaistiin jalkapohjapisteiden osalta, joista tiedot on kerätty vuosilta 

2012- 2016 (parvien osuus luokissa < 40, 40-80 ja > 80 pistettä).  

               

Kuva 8. Hankkeessa kerättiin jalkapohjapisteiden osalta myös niiden parvien osuus (%), 

joiden jalkapohjapisteet olivat alle 20, eli muutoksia ei ole juurikaan havaittavissa. Tällä 
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Suomen ”erityistasolla” on yli 90 % kaikista teurastetuista parvista viimeisten kolmen 

vuoden ajalta, mikä kertoo erinomaisesta tilanteesta.  

Muita hyvinvointia kuvaavia tietoja julkaistaan, kun vertailutietoa on saatavilla (taulukko 

alla). 

 

5. Hankkeen budjetti ja toimenpiteiden vaikuttavuus 

Hankkeen toimenpiteiden vaikuttavuutta on kuvattu liitteessä 4. Nautaosiossa 

sitoutuminen eläinliikenteen turvalliseen toimintatapaan tapahtuu valtaosin Nasevan 

jäsenmeijereiden ja -teurastamoiden kautta, mutta yhtä tärkeää on eläinkauppaa käyvien 

tilojen tai yritysten sitoutuminen. Tärkeintä on, että ensin liikkuu tieto eläimen ja koko 

karjan terveydentilasta ja sen jälkeen vasta eläin, oli kyse sitten eloon tai teuraaksi 

myytävästä eläimestä. Hankkeen aikana Nasevaan kuuluvien tilojen määrä nousi 4%. 

Toimintakulttuurin muutos vie aikaa, mutta tärkeintä on tiedostaa, miksi muutos tarvitaan ja 

mitä se omalla kohdalla tarkoittaa. Tämä oli punaisena lankana, kun järjestettiin koulutusta 

eläinlääkäreille, tuottajille ja sidosryhmien asiantuntijoille.  

Sikaosiossa luotiin työkalu, hyvinvointi-indeksi, millä hyvinvointia voidaan eläinperäisillä 

mittareilla mitata. Kun indeksi tulevaisuudessa otetaan käyttöön, nähdään, edistääkö se 

hyvinvointia ja kuinka paljon. Indeksin avulla voidaan Sikavan terveydenhuoltokäynneistä 

(vuosittain n. 6000 käyntiä) löytää heikot kohdat, jotta tilanne kokonaisuuden kannalta 

menisi parempaan suuntaan.  

Siipikarjaosiossa hankkeen toimenpiteiden tuloksia voitiin heti hyödyntää. Vastuullisen 

elintarvikehankintojen oppaaseen otettiin jalkapohjien kunto yhdeksi edelläkävijätason 

vastuullisuuskriteeriksi: ”tuotteeseen käytetyn broilerilihan on oltava broileriparvesta, jonka 

jalkapohjapistelukua seurataan ja sen pitää olla < 40”. 
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Hankkeen budjetti ja toteutuneet kustannukset on esitetty liitteessä 5. 

6. Hankemateriaali 

Hankemateriaalia valmistui sekä hankkeesta tiedottamiseen (roll up, hanke-esite) että 

tuottajille ja sidosryhmille jaettavaksi (ohjeet ja luentomateriaalit). Kaikki hankemateriaalit 

ovat löydettävissä ETT:n nettisivuilta kohdasta Ruokaketjuhanke 2015-2017.  

Hankkeen päätösseminaari pidettiin 24.4.2017 Säätytalolla. Päätösseminaarin esitykset 

löytyvät hankkeen nettisivuilta 

https://www.ett.fi/sisalto/p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sseminaari-2442017 

7. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tässä hankkeessa luotiin nautaketjun eläinliikenteen tautiriskien hallintaan uudenlainen 

toimintatapa ja pelisäännöt laajassa yhteistyössä tuottajien sekä alan toimijoiden kesken. 

Pelisääntöjen pohjalta tehtiin ohjeet nautatiloille välitysvasikka- ja teurasnautaliikenteen 

ohjaamiseksi siten, etteivät helposti tarttuvat taudit siirry oireettomien eläinten mukana 

tilalta toiselle. Lisäksi luotiin pelisäännöt tilojen väliseen eläinkauppaan. Jotta 

sitouttaminen ja uuden toimintatavan omaksuminen osaksi arkea onnistuu, järjestettiin 

asiasta tiedotus- ja koulutustilaisuuksia valtakunnallisesti tuottajille, eläinlääkäreille ja 

muille alan toimijoille. Jotta nautaketjun turvallinen toimintatapa tulee osaksi arjen 

käytäntöä, on jokaisen toimijan siihen sitouduttava. Käytännön ohjeistusta tarvitaan 

kuitenkin lisää ja esimerkiksi lastaustilan tärkeys nostettiin monessa keskusteluissa esille. 

Laatujärjestelmäksi saakka työ ei vielä edennyt. Hankkeen aikana luotiin kuitenkin 

toimintatapa, jonka pohjalle kansallinen laatujärjestelmä on hyvä rakentaa. Seuraava askel 

voisi olla nautatilojen terveysluokitus.  

Sikava on ensimmäinen alkutuotannon laatujärjestelmä, jolla on 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran myöntämä kansallisen laatujärjestelmän status. 

Hankkeen aikana määritettiin Sikavasta saatavat hyvinvointia kuvaavat mittarit ja 

kehitettiin kansallinen Sikavan hyvinvointi-indeksi. Eviralle esiteltiin Sikavan hyvinvointi-

indeksin toimintamalli ja keskusteltiin, täyttävätkö toimenpiteet kansalliselle 

laatujärjestelmälle asetetut vaatimukset. Hyvinvointi-indeksin jatkokehitystä tehdään 

Sikavan toimesta. Yhteinen tahtotila on, että Sikavan kansallinen laatujärjestelmä 

täydentyy myös hyvinvoinnin osalta. 

Siipikarjaosiossa hankkeen asettamat tavoitteet täyttyivät. Tietojenkeruujärjestelmä 

toteutettiin ja kansallisia tietoja broilereiden hyvinvoinnista kerätään jatkossa ETT:n 

toimesta. Kansalliset tiedot broilereiden jalkapohjien erinomaisesta kunnosta herättivät 

kiinnostusta niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä yhteyksissä.  

  

https://www.ett.fi/sisalto/p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sseminaari-2442017
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Liite 1. Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano ja jäsenet (varajäsenet) 

Faba, Tiina Mitikka, pj., (Minna Toivettula) 

MMM/Petri Koskela (Mavi/Piritta Sokura) 

Evira/Jaana Mikkola (Liisa Kaartinen) 

Arla yhteistyömeijerit: Sami Kilpeläinen (Kimmo Kuorikoski) 

Valio/ Ilpo Lukkarinen (Marko Puhto) 

HKScan / Elias Jukola (31.3.2016 saakka), Ulla Ketola (1.4.2016 alkaen) 

Atria Nauta/ Sinikka Hassinen (Tuomas Herva) 

Snellman/ Vesa Hihnala (Tomas Gäddnäs) 

MTK/ maitovaltuuskunta Ilkka Pohjamo (31.7.2016 saakka), Leena Ala-Orvola (1.8.2016 

alkaen) 

ProAgria /Henna Mero (Tuija Huhtamäki) 

Siipikarjasektori/ Pekka Wiro (Atria), varalla Jarmo Seikola (HKScan) 

Pirjo Kortesniemi ETT / hankkeen johtaja 

Kati Kastinen, hankevetäjä  

Nautaketjuosion hanketyöryhmän jäsenet: 

- hanketyöryhmässä on ydinryhmä, joka kokoaa konkreettiset toimenpiteet ja tuo 

sidosryhmiensä käytännön näkökulman  

- työskentely hoidetaan kahden alaryhmän avulla A ja B 

- ryhmä hyödyntää ETU-nautaeläinlääkäriryhmää ja ETU- nauta-asiantuntijaryhmiä 

työskentelyssään  

Ydinryhmä, joka toimii sekä A - että B- ryhmässä 

Pirjo Kortesniemi, Erja Tuunainen, Olli Ruoho, Paula Halkosaari ETT 

Atria/Tuomas Herva 

HKScan/Heidi Härtel 

Maitovaltuuskunta/Kimmo Kuorikoski 

Valio/ Jaana Kiljunen 

Kati Kastinen, hankevetäjä (työryhmien sihteeri) 

 

A) –ryhmä: Tilojen välinen eläinliikenne, hiehohotellitoiminta, näyttelytoiminta   

Maitoyrittäjät/Juha Kantoniemi 

Rotuyhdistysten edustajat: 

Ay (pj Minna Kotila, Kimmo Kuorikoski) 

Holstein yhdistys (pj Terhi Lahtinen–Kuortti, varalla Eetu Aro) 

Pihvikarjaliitto (Antti Veräväinen) 

Hiehohotellit (Juho Korvenoja) 

                     Faba Pirkko Tauren 

 

B) –ryhmä: Teurastamon toiminnan alle kuuluva eläinliikenne: välitysvasikka ja 
teuraskuljetukset, poikakotitoiminta 

Atria/ Susanna Vehkaoja 

HKScan/ Harri Jalli 

Snellman/Vesa Hihnala 
MTK nautajaosto/ Pasi Ingalsuo, Inga Manninen, Tomi Toivanen 

 

Keskusteluryhmät turvallisen eläinliikenteen pelisäännöistä nautaeläinjalostuksen, 

jalostuseläinkaupan sekä alkionhuuhtelutoiminnan osalta: Keskusteluryhmiin 

osallistuivat Alhainen Sari, Semex Oy, Huitti Hannu, Huitin Holstein Oy, Aro Johanna, 

Mäkivuokko Harri, Simonen Henri ja Mikkola Marja VikingGenetics, Härtel Heidi, HKScan 
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Finland Oy, Myllymäki Hannu, Tauren Pirkko, Eskelinen Marja ja Mänkäri Leena, Faba 

osk, Sinikka Pelkonen, Evira, Kortesniemi Pirjo, Nauholz Hannele, Tuunainen Erja ja 

Ruoho Olli Eläinten Terveys ETT ry, ja Kati Kastinen, ProAgria Keskusten liitto ry 

(hankevetäjä)  
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Liite 2. Hankkeen toimenpiteet, sisältö ja aikataulu 

  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 
2017: Hankkeen päätösseminaari 24.4.2017 

  

 Nauta-
osio: 

Kysely Nasevan käytöstä ja hyödyistä (webropol)  1.1-31.1.2016 

  Kyselyn tulokset hankesivuilla 22.06.2016 

  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, 
puhdasrotukasvattamo
t 

  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 

  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. 
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   ”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 

  Antoni Dalmaun konsultaatio hyvinvoinnin osa-alueista 
ja mittareista 

23.11.2016 
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  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 
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Liite 3. Nautaketjun turvallinen toimintatapa koulutukset ja hanke-esittelyt 

Paikka Ajankohta Hlö Järjestävä taho ETT:n asiantuntija  

Kuopio 01.10.2015 13 LETKA-hanke ET  

Iisalmi 07.10.2015 12 LETKA-hanke ET  

Joensuu 09.10.2015 10 LETKA-hanke ET  

Evira 09.02.2016 26 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, ET  

Oulu 24.02.2016 18 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, ET  

Jämsä 25.02.2016 23 Yli-Tervalan hiehohotelli OR  

Seinäjoki 09.03.2016 26 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, ET, OR  

Mäntsälä 17.03.2016 22 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Ylivieska 23.03.2016 21 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Seinäjoki 29.03.2016 11 ETT:n Ruokaketjuhanke OR  

Liminka 05.04.2016 26 OmaNauta-hanke ET  

Toholampi 06.04.2016 36 OmaNauta-hanke OR  

Kouvola 08.04.2016 45 Kaslink ET  

Tampere 13.04.2016 18 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Iisalmi 19.04.2016 30 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Joensuu 20.04.2016 17 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

webinaari 29.02.2016 66 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, ET  

webinaari 07.03.2016 35 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, ET  

webinaari 14.03.2016 28 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

webinaari 04.05.2016 12 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Imatra 30.09.2016 35 Etelä-Karjalan karjakerho ET  

Ilmajoki 05.10.2016 103 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, OR, ET, PH 

Ylivieska 12.10.2016 28 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Pietarsaari* 25.10.2016 56 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Kaustinen 27.10.2016 20 ETT:n Ruokaketjuhanke OR, PH  

Saarijärvi 02.11.2016 36 ETT:n Ruokaketjuhanke OR, PH  

Kitee 09.11.2016 31 Tiedolla tuloksia-hanke ET  

Joensuu 10.11.2016 17 Tiedolla tuloksia-hanke ET  

Nurmes 11.11.2016 18 Tiedolla tuloksia-hanke ET  

Tammela 22.11.2016 96 ETT:n Ruokaketjuhanke PK, OR, PH  

Muhos 07.12.2016 51 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Kajaani 11.01.2017 29 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Iisalmi 25.01.2017 45 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Kitee 08.02.2107 20 ETT:n Ruokaketjuhanke ET  

Mikkeli 22.02.2017 31 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Tampere 08.03.2017 26 ETT:n Ruokaketjuhanke OR, PH  

Tervola 13.03.2017 40 ETT:n Ruokaketjuhanke ET, PH  

Viitasaari 04.04.2017 25 MEKA-hanke ET  

Kannus 04.04.2017 15 OmaNauta-hanke OR  

Hyvinkää 05.04.2017 15 ETT:n Ruokaketjuhanke OR, PH  
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Osallistujia yht. 1232    

ETT:n asiantuntijat: ET=Erja Tuunainen, PK=Pirjo Kortesniemi, OR=Olli Ruoho, PH=Paula 
Halkosaari 

*ruotsinkielinen     
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Liite 4. Hankkeen tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit 

Hanke-
osa-
alue: 

Tavoite Mittari Toteutuma Tilanne 
30.4.2017 

nauta  Uuteen 
toimintamalliin 
sitoutuminen 

Nasevan 
jäsenorganisaatioi
den sitoutuminen 

% tuotetusta 
maidosta /lihasta 

Sitouttaminen 
jatkuu 
jäsenorgani-
saatioittain 

Nautatilojen 
liittyminen 
nasevaan   

Nasevaan 
kuuluvien tilojen 
määrä 

% tuottajista 20.1.2017 
tiloista 62% 
Nasevassa 

Laatujärjestelmän 
luominen 

Laatukäsikirja 
dokumentteineen 

Kirjallinen 
laadunhallintajärjes-
telmä 

ei toteutunut 
hankeajan ja -
rahoituksen 
puitteissa 

Tilan sähköinen 
todistus 
terveystilanteesta 

Terveystodistusten 
lukumäärä 

% tiloista 
terveystodistus 
käytössä 

syksyllä 2016 
otettu 
käyttöön, 231 
tilaa 

 koulutus/tiedotus 
uudesta 
toimintamallista 

Koulutus/tiedotus-
tilaisuuksien 
määrä 

Toteutuneet 
tilaisuudet ja 
osallistumismäärät 

40 tilaisuutta, 
1232 
osallistujaa 

Sika  hyvinvoinnin 
lisätoimet 
määritelty  

ehdotukset 
lisätoimista 
terveydenhuolto-
käynnin sisältöön 

suunnitelma 
käyttöönotosta 

Hyvinvointi-
indeksi 
kehitetty 

kansallinen status 
määritelty 
hyvinvoinnin 
osalta 

hakemus Eviraan kansallinen 
laatujärjestelmä 
kattaa myös 
hyvinvoinnin 

Keskustelu 
Eviran kanssa 
28.10.2016 

Siipikarj
a 

Listaus 
seurattavista 
kansallisista 
toimista  
hyvinvoinnin ja 
tuoteturvallisuuden 
osalta 

 dokumentit 
olemassa 

tieto kerätty 
keskitetysti 

Tietojenkeruu-
järjestelmä 
valmis, 
jalkapohjapis-
teet julki 
30.3.2016, 
kattavuus v. 
2014-2015 
97% ja v.2016 
yli 99% 
tuotannosta 

Koko 
hanke 

Budjetin 
toteutuminen 

Kirjanpito Budjetissa 
pysyminen 

Hankekustan-
nukset 
ylittyivät 1 129 
eurolla, joka 
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on 0,35% 
budjetoidusta. 

Htv-kertymä Työaikakirjanpito Hankesuunnitelman 
mukaisesti 

ETT 2 htv ja 
ostopalvelu 2 
htv 

Hankkeen 
näkyvyys 

Lehtikirjoitukset, 
tiedotteet, 
tilaisuudet, 
julkaisut  

Alan lehdissä ja 
julkaisuissa 
kattavasti esillä, 
broilerintuotannosta 
jalkapohjaindeksien 
tietoja julkaistu 
myös 
kansainvälisesti 

kts. liite 2 

Vaikuttavuus Hankkeen 
toimenpiteet 

Toteutuneet 
toimenpiteet 
kytkevät 
laatujärjestelmät 
tiiviiksi osaksi 
ruokaketjua 

Kriteereitä 
”Opas 
vastuullisiin 
julkisiin 
elintarvikehan
kintoihin” 
(Motiva) 
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Liite 5. Hankkeen budjetti ja toteutuneet kustannukset 

 

HANKKEEN TOTEUTUNEET 
KUSTANNUKSET 

Hankkeen 
budjetti 

Toteutuneet 
kustannukset 

1.1.2015-
30.4.2017 

1.1.2015-
30.4.2017 

Palkkakustannukset (ETT ry) 120 000 120 053 

Palkkiot 0 0 

Matkakulut, kotimaa 9 000 20 053 

Ostopalvelut 145 000 149 439 

Muuttuvat kustannukset:  0 

vuokrat 8 000 4 532 

tarvikkeet ja laitteet 2 000 2 043 

julkaisukustannukset 10 000 15 563 

muut muuttuvat 
kustannukset 14 500 12 733 

Yleiskustannukset 16 500 1 714 

PROJEKTI YHTEENSÄ 325 000 326 129 

Omarahoitusosuus ETT ry 65 000 
 

MMM:n osuus (enint. 80% 
kust.) 260 000  

 

Hankkeen aikana tehtiin neljä muutoshakemusta, jotka Mavi hyväksyi. Hankkeen 

kustannukset ylittyivät 1 129 eurolla.  


