
”Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät - avoin, 
todennettava ja vastuullinen alkutuotanto”

• MMM:n Ruokaketjuhankkeisiin kuuluva kaksivuotinen hanke

2015-2016

• Eläinten terveys ETT ry hallinnoi ja koordinoi hanketta

• Hankkeen budjetti 325 000 euroa, josta MMM:n avustuksen osuus 
260 000 eur (80%) ja omavastuu ETT ry:llä 65 000 eur (20%) 

• Rahoitus jakaantuu eri tuotantosektoreille:

80% nautasektorille

10% sika

10% siipikarjasektoreille
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Terveydenhuoltotyö ruokaketjun 
työvälineenä

• Vapaaehtoiset terveyden-
huollon toimet ovat tärkeä 
osa laadukasta ja 
turvallista elintarvi-
ketuotantoa

• Laadunhallintajärjestelmät 
tuovat yhteiseen toimintaa 
jämäkkyyttä ja tunnetun 
(ISO 9001) tavan toimia



ETT hallitus

Siipikarjaosio

Pienryhmä HKScan, Atria

ETU-lihasiipikarjaryhmä

Nautaosio

Nasevan jory

ETU-Nauta-
asiantuntijaryhmät

Sikaosio

Sikavan jory

ETU-sika-
asiantuntijaryhmä 

Hankkeen ohry

Hanketyöryhmä:
• Ydinryhmä +
A-ryhmä (tilojen välinen eläin-
liikenne

B-ryhmä (teurastamon hoitama 

eläinliikenne)

Ruokaketjuhankkeen ohjaus
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Hankkeenjohtaja



Hankkeen toimenpiteet
Nautaketju

• Luodaan nautaketjun uusi turvallinen tapa toimia → yhteiset pelisäännöt, 
hallittu eläinliikenne tilojen välille 2015

• Nasevan hyödyntäminen sähköinen todistus Nasevasta 2015

• Toimintatapaan sitouttaminen → työpajat ja koulutustilaisuudet 2015-2016

• Yli lakisääteisyyden menevät vapaaehtoiset toimet → laatujärjestelmän 
kuvaus 2016

Sikaketju

• Sikavan tulosten ja Welfare Quality ®- tutkimushankkeen tulosten yhteenveto

• Työpaja hyvinvoinnin painopistealueista ja mittareista

• Keskustelutilaisuus Eviran ja sidosryhmien kanssa tarvittavista lisätoimista 

• Hyvinvointi osaksi kansallista laatujärjestelmää 

Lihasiipikarjaketju

• Kansallisten tietojen kartoittaminen 

• Kansallisten tietojen keräämisen järjestäminen



Nautaketjun nykytilanne: 
Eläinliikenteen riskialtis toimintatapa

Loppukasvattamot

Vasikkakasvattamo

Hallitsematon eläinliikenne: heikentää tuotantoa, lisää tauti- ja sairastumisriskejä sekä  lääkitystarvetta, 
heikentää eläinten ja tuottajan hyvinvointia, vaikuttaa tuotannon laatuun, volyymeihin ja toimitusvarmuuteen,
tuottaa taloudellista tappiota koko ketjulle, heikentää tuotannonalan imagoa. Tilanne pahenee pikkuhiljaa.

Riskitason nautatilat 

lypsykarja / yhdistelmä/emolehmäkarja/hiehohotelli

Riskitason loppukasvattamot



Ohjeita ja suosituksia on, mutta kansallisiin
toimintatapoihin ei ole sitouduttu

• www.ett.fi/ohjeet ja lomakkeet/eläinkauppasuositukset

• Nautatautityöryhmän ohjeet – on osoittautunut liian haasteelliseksi 
ottaa käyttöön

• Tarvitaan koko ketjun sitoutuminen ja näkemystä, miten oma toiminta 
vaikuttaa kokonaisuuteen

• Nykyinen toimintatapa edesauttaa riskien lisääntymistä – vaativa 
asiakas on koettu hankalaksi  - tarvitaan toimintakulttuurin muutos!

http://www.ett.fi/ohjeet


ISO KUVIO: Eläinliikenteen turvallinen toimintatapa

Loppukasvattamot

Vasikkakasvattamo

(Ei ostoja toisista 
vasikkakasvattamoista)

Erityistaso 

Eläimiä haetaan teuraaksi kaikista yllä olevista tilatyypeistä. 

Riskistason nautatilojen toimintaa pyritään muuttamaan kansallisen tason ehtoja vastaavaksi, jotta nautaketjun riskejä voitaisiin hallita.

Riskitason nautatilat 

Kansallisen tason lypsykarja / emolehmäkarja

Riskitason loppukasvattamot

Ostoja terveystodistuksella myös toisista kansallisen tason karjoista noudattaen 
turvallisen eläinkaupan ehtoja

Poika-
koti

Ostoja terveystodistuksella* vain toisilta erityistason tiloilta, lisäksi M.Bovis-tutkimus

B-ryhmän
osio

A-ryhmän
osio

Hieho-
hotellit



Toimenpiteet lihasiipikarjaosiossa

Pienryhmätapaaminen 20.5.2015, jossa HKScanin ja Atria- Chickin 
edustajat ja hankevetäjät

• Päivittää vapaaehtoiset kansalliset yli lainsäädännön menevät 
toimenpiteet ajan tasalle yhteistyössä teurastamoiden kanssa

• Sopia kansallisesta tietojen keräyksestä lihasiipikarjan terveyden ja 
hyvinvoinnin osalta teurastamoiden kanssa

• Aloittaa tietojen keräys ETT:lle (v. 2015 alusta 4 kk välein)



Toimenpiteet sikaosiossa

• Työpaja Sikavan terveydenhuoltokäyntien tulosten hyödyntämisestä 
WQ-tutkimushankkeiden (HY 2011-2013 ja ETT:n teurastamopilotti 
2014) tulosten näkökulmasta

• Yhteistyössä WQ-konsortiumin ja HY:n kanssa kansallisten tulosten 
läpikäyntiä 

• Keskustelu Eviran ja muiden tarvittavien sidosryhmien kanssa 
tarvittavista hyvinvoinnin lisävaatimuksista



Konkreettiset hyödyt koko 
elintarvikeketjulle

• Kansallisten - yli lainsäädännön menevien- elinkeinon 
vapaaehtoisten toimien todennettavuus 

• Kansallisia vahvuuksia voidaan käyttää julkisissa 
hankinnoissa hankintakriteerinä

• Terävöittää tavoitteita ja antaa raamit toiminnalle

• Kaikilla tavoitteena elinvoimainen ja kilpailukykyinen 
alkutuotanto

• Vastuullisuus konkretisoituu kuluttajalle 


