Vuosikertomus 2018

Yhdistys edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia
koordinoimalla kansallista eläinten terveydenhuoltoa sekä
ohjaamalla eläinaineksen ja rehujen maahantuontia.
Näillä toimilla hallitaan eläintautiriskejä ja luodaan pohja
kotimaisten eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuudelle.
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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Perustehtäviä ja uusia haasteita
ETT:n kahdeskymmenes neljäs toimintavuosi piti sisällään sekä yhdistyksen perinteisiä tehtäviä
että uusia haasteita. Eläinten ja rehujen tuonnin sekä positiivilistan ylläpito työllistivät yhdistyksen
toimihenkilöitä aiempien vuosien tapaan. Aina ajankohtaisia asioita ovat myös tautiriskien hallinta
ja tilatason tautisuojaus. Nämä perusasiat korostuivat afrikkalaisen sikaruton levitessä Euroopassa
vähitellen kohti länttä kuten myös nauta- ja sikatiloilla todettujen salmonellatartuntojen
lisääntyessä. Tautisaneerauskonsultoinnin lisääntyminen näkyikin yhdistyksen toiminnassa
erityisesti loppuvuonna.
Uusi ruokaketjuhanke
Vuoden alussa lähti käyntiin ETT:n uusi kaksivuotinen ruokaketjuhanke: Alkutuotannon
laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon, lihan ja kananmunantuotantoketjuille. Hankkeella on kolme
päätavoitetta. Nautasektorilla on tavoitteena luoda nautaketjun turvallisen toimintatavan työkalun,
Nasevan pohjalle varmennettu laatujärjestelmä, joka sisältää terveysluokitusmallin, vastuulliset
toimintaperiaatteet sekä tuotannollisen terveydenhuoltotyön kehittämismallin. Sikasektorilla
pyritään selvittämään, miten Sikavaan kertyvää sikojen terveyttä ja hyvinvointia koskevaa
todennettua tietoa sekä vastuullisen tuotannon raja-arvoja voidaan tehokkaammin hyödyntää mm.
mikrobilääkeresistenssin vastustamiseen ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.
Siipikarjasektorilla on tavoitteena käynnistää mikrobilääkkeiden käyttömäärien selvittäminen
munantuotantoketjussa sekä Biocheck.Ugent™ tautisuojauksen arviointityökalun käyttöönoton
mahdollisuudet lihasiipikarjasektorilla.
Tautisaneerauskoulutusta eläinlääkäreille
Marraskuussa järjestettiin jälleen yhteistyössä Fennovet Oy:n kanssa tautisaneerauskoulutusta
eläinlääkäreille. Tällä kertaa aiheena olivat nautatilojen salmonellasaneeraukset ja tavoitteena
luoda maahan verkosto tautisaneerauksiin perehtyneistä eläinlääkäreistä, jotka pystyisivät
hoitamaan salmonellasaneerauksia itsenäisesti ETT:n ohjauksessa.
Sikava täytti 15 vuotta
Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavan toiminnan aloittamisesta tuli kuluneeksi 15 vuotta ja
tapahtumaa juhlistettiin Suomen Sikayrittäjien ASF -hankkeen loppuseminaarin yhteydessä
Vantaan Heurekassa.
Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi jäi eläkkeelle
ETT:tä koko yhdistyksen toiminnan ajan luotsannut toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi jäi
pitkäaikaisen sairauden takia pois toiminnanjohtajan tehtävistä heinäkuussa ja sairauseläkkeelle
15.12.2018. Loppuvuoden ajan toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti omien tehtäviensä ohella
asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho. Vajaus yhdistyksen henkilöstöresursseissa työllisti myös
yhdistyksen muita toimihenkilöitä ja näkyi heidän toimenkuvassaan.

Olli Ruoho, vs. toiminnanjohtaja v. 2018
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2. Yhdistyksen hallinto ja organisaatio
Vuosikokous
Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistyksen
hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 21.2.2018.
Hallitus
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teurastamo- ja
siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Nousiainen Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin lisäksi
seuraavat seitsemän jäsentä ja varajäsentä:
- Kjerp Ann-Charlott, Valio Oy

- Sarjokari Kristiina, Valio Oy

- Mäkelä Ari, Valio Oy

- Kiljunen Jaana, Valio Oy

- Kilpeläinen Sami, Arla Oy

- Autere Anu, Ruhan Meijeri Oy (Arla-ryhmä)

- Paakkala Olli, HKScan Finland Oy

- Pohjola Leena, HKScan Finland Oy

- Tirkkonen Taneli, A-Tuottajat Oy /
Osuuskunta Pohjanmaan Liha

- Herva Tuomas, A-Tuottajat Oy /
Osuuskunta Pohjanmaan Liha

- Gäddnäs Tomas, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Partanen Kirsi, Snellmanin Lihanjalostus Oy

- Wiro Pekka, Atria-Chick Oy

- Hamina Hanna, DAVA Foods Finland Oy,
Kieku Oy, Kurjessuon Munapakkaamo

Hallitus piti vuoden aikana seitsemän kokousta.

Tilintarkastus

Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Seinäjoki. Päävastuullisena
tarkastajana toimi KHT Tatu Huhtala.

Toimihenkilöt
Yhdistyksen toimintaa sen alusta alkaen luotsannut ELL Pirjo Kortesniemi vetäytyi työelämästä
15.12.2018 terveydellisistä syistä. Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastasi vs. toiminnanjohtajana asiantuntijaeläinlääkäri Olli Ruoho 9.7.-31.12.2018. Yhdistyksessä työskenteli lisäksi
kolme asiantuntijaeläinlääkäriä, kaksi rekisterivastaavaa ja hallintovastaava. Yhdistyksen
päätoimipaikka sijaitsi Seinäjoella ja sivutoimipiste Lievestuoreella.
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Organisaatio 2018
ETT:n
vuosikokous

Hallitus

Sikavan
johtoryhmä

Sikavan
rekisterivastaava

Sikavan
asiantuntijaeläinlääkäri

Sikavatiimi
ETU-sikaasiantuntijaryhmä
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ETUsikaeläinlääkäriryhmä

Nasevan
johtoryhmä

Toiminnanjohtaja

Hallintovastaava

Asiantuntijaeläinlääkäri

Asiantuntijaeläinlääkäri

Ydintiimi
ETU-siipikarjaasiantuntijaryhmät

ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä

Nasevan
asiantuntijaeläinlääkäri

Nasevan
rekisterivastaava

Nasevatiimi
ETU-nautaasiantuntijaryhmät

ETUnautaeläinlääkäriryhmä

3. Jäsenistö
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuonna 2018 varsinaisia jäseniä
olivat seuraavat 35 (2017: 35) meijeriä, teurastamoa ja munapakkaamoa:
Varsinaiset jäsenet
Meijerit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arla Oy
Hirvijärven Osuusmeijeri
Hämeenlinnan Osuusmeijeri
Juustoportti Food Oy
Kaslink Foods Oy Ltd
Kaustisen Osuusmeijeri
Kuusamon Osuusmeijeri
Laaksojen Maitokunta
Limingan Osuusmeijeri
Osuuskunta Maitokolmio
Osuuskunta Maitomaa
Osuuskunta Satamaito
Paavolan Osuusmeijeri
Porlammin Osuusmeijeri
Ruhan Meijeri Oy
Valio Oy
Ålands Centralandelslag, ÅCA

Teurastamot:
• A-Tuottajat Oy
• Atria-Chick Oy
• DanHatch Finland Oy
• HKScan Finland Oy
• Kivikylän Kotipalvaamo Oy
• Liha Hietanen Oy
• Luomu Invest Oy
• Länsi-Kalkkuna Oy
• Mika Myllymaa Oy
• Naapurin Maalaiskana Oy
• Osuuskunta Pohjanmaan Liha
• Paimion Teurastamo Oy
• Snellmanin Lihanjalostus Oy
Munapakkaamot:
• DAVA Foods Finland Oy
• Kieku Oy
• Kurjessuon Munapakkaamo
• Munapiste Stam
• Närpiön Munapakkaamo Oy Ab
Kannattajajäsenet
Yhdistyksellä oli 158 kannattajajäsentä (2017:162). Kannattajajäseninä oli mm. eläinlääkäreitä,
rehu- ja vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä muita
sidosryhmiä.
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4. Talous
Toiminnan rahoitus
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimaksuilla sekä kannattajajäseniltä perittävillä kannattajajäsenmaksuilla. Yhdistys sai tuloja myös luennointi-, tiedotus- ja
asiantuntijapalvelutuottoina.

Jäsen- ja vuosimaksutuotot
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2018 oli 22,00 € / jäsenmaksuyksikkö (yksi jäsenmaksuyksikkö vastasi
tuottajille v. 2017 tilitettyä alkavaa 165 000 €). ETT:n varsinaisten jäsenten yhdistykselle maksamat
jäsenmaksut olivat yhteensä 236 650,38 € (2017:233 905,96 €).
Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä
329 083,84 € (2017: 280 954,48 €).
Nasevan toimintaa rahoitettiin siten, että meijereiden osuus oli 2/3 ja teurastamoiden osuus 1/3
kokonaiskustannuksista. Vuosimaksu jaettiin Nasevan jäsenmeijereiden ja jäsenteurastamoiden
kesken tuottajille tilitettyjen maitolitrojen ja naudanlihakilojen suhteessa ja sitä perittiin yhteensä
268 075,93 € (2017: 284 848,51 €).
Kannattajajäsenmaksutuotot
Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 34 255 € (2017: 34 895,00 €)
Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointi-, tiedotus- ja asiantuntijapalvelujen tuotot olivat yhteensä 223 036,92 €
(2017:110 111,80 €).
Tulos
Koko yhdistyksen tulos oli + 65 462,46 € (2017: - 58 028,50 €) ja se muodostui
kustannuspaikoittain seuraavasti:
ETT:n alijäämä 10 594,53 € (2017: - 21.957,60 €)
Sikavan ylijäämä 53 618,37 € (2017: - 35 807,43 €)
Nasevan ylijäämä 22 438,62 € (2017: - 263,47 €)

7

Tuloslaskelma
1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Varsinaisen toiminnan tuotot
Luennointitoiminta
Tiedotustoiminta
Asiantuntijapalvelut
Muu varsinainen toiminta

23 967,26
6 451,61
192 618,05
0,00

11 861,59
3 133,70
90 135,92
4 980,59

Varsinaisen toiminnan tuotot yhteensä

223 036,92

110 111,80

0,00

21,89

-496 891,89

-490 458,32

-85 546,32
-10 243,65
-592 681,86

-89 289,52
-11 640,60
-591 388,44

-6 895,89

-4 273,62

-426 066,00

-407 104,08

-1 025 643,75

-1 002 766,14

Tuotto-/Kulujäämä

-802 606,83

-892 632,45

Varainhankinta
Jäsenmaksutuotot

868 065,15

834 603,95

Tuotto-/Kulujäämä

65 458,32

-58 028,50

4,40
-0,26
4,14

0,00
0,00
0,00

65 462,46

-58 028,50

Varsinainen toiminta

Muut tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Varsinaisen toiminnan muut kulut
Varsinaisen toiminnan kulut

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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Tase
31.12.2018

31.12.2017

Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat

6 666,40

0,00

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

15 687,85

12 820,85

0,00

148,00

7 052,87
580,00
4,62
22 880,00
30 517,49

4 980,59
580,00
0,22
14 308,88
19 869,69

Rahat ja pankkisaamiset

437 936,38

408 717,78

Vastaavaa yhteensä

490 808,12

441 556,32

72 737,32
219 466,39
65 462,46
357 666,17

72 237,32
277 494,89
-58 028,50
291 703,71

Pitkäaikainen vieras pääoma
Siirtovelat

15 616,62

23 424,94

Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä

8.092,13
26 125,40
83 307,80
133 141,95

20 975,51
18 397,67
87 054,49
149 852,61

Vastattavaa yhteensä

490 808,12

441 556,32

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Vuokravakuussaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Liittymismaksut
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
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5. Toimintakatsaukset 2018
5 a. Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus
Yhdistys ohjasi tuotanto- ja harraste-eläinten tuontia tautiriskien hallitsemiseksi. Taulukossa on
esitetty tuotujen eläinten määrä vuonna 2018.

Eläinlaji
Alpakka
Laama
Lammas
Nauta
Siipikarja
Broileri
tp
vp
Kalkkuna
vp
Munintakana
ivp
vp
Sika
Yhteensä

Hollanti

Norja Portugali Ruotsi
Saksa Skotlanti Tanska UK
3
23
1
40
65
3
91768
12240 8384448 26672
5923194 14429
82616
8384448
5923194
7667658
5923194
82616
716790
14429
14429
9152
12240
26672
4192
9152
12240
22480
80
139
91768
83
12240 8384577 26672
3 5923333 14429

Yhteensä
26
1
40
68
14452751
14390258
13590852
799406
14429
14429
48064
4192
43872
219
14453105

tp = tuotantopolvi, vp = vanhempaispolvi, ivp = isovanhempaispolvi
*Tuontierä täytti ETT:n tuontivaatimukset osittain

Nautoja tuotiin Ruotsista kahdelle lihakarjatilalle, kummallekin yksi siitossonni. Uutena alkoi
maitorotuisten hiehojen tuonti Ruotsista hiehoasemalle alkionsiirtotoimintaa varten. Näiden
tuontihiehojen (yhteensä 57 kpl) rajoitettua jatkokäyttöä Suomessa ohjattiin ETT:n toimesta.
Skotlannista tuotiin yhdelle tilalle kolme Whitebred Shorthornia, joka on uusi lihanautarotu
Suomessa.
Uutena eläinlajina tuotiin vesipuhveleita yhdelle tilalle Ruotsista. Vesipuhveleita siirretään
sisämarkkinakaupassa samoin ehdoin kuin nautoja.
Suomeen ei tuotu ETT:n ohjauksessa muita sikoja kuin keinosiemennyskarjuja Norjasta ja
Tanskasta. Tuonninohjauksen puitteissa ETT auditoi kolme tanskalaisia jalostussikalaa (mahdollisia
alkuperätiloja). Karjunspermaa tuotiin vain Norjasta.
Siipikarjatuonneista kappalemääräisesti eniten tuotiin broilereiden tuotantopolven siitosmunia
Tanskasta ja Ruotsista, n. 13,5 milj. kpl. Tanskan tuontimunista merkittävä osa haudottiin Suomessa
ja vietiin untuvikkoina muihin EU-jäsenmaihin.
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5 b. Positiivilistatoiminta ja muu rehuhygieniaan liittyvä työ

Eläinten terveys ETT ry ylläpiti positiivilistaa rehualan yrityksistä, jotka sitoutuivat positiivilistan
sääntöihin ja osoittivat riskinhallintakykynsä salmonellan suhteen yli lakisääteisen tason menevin
vapaaehtoisin toimin.
Rehuala kattavasti mukana positiivilistatoiminnassa
Positiivilistalla oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 52 (2017: 52) rehualan toimijaa, 50 (2017: 50)
kotimaista ja kaksi (2017: 2) ruotsalaista. Näistä 27 oli kotimaassa rehuaineita ja/tai rehuseoksia
valmistavaa yritystä, joilla oli osittain myös tuontitoimintaa, 13 tuojaa ja 12 rahtisekoittajaa. Yksi uusi
yritys hyväksyttiin listalle, ja yksi poistui rehualan toiminnan loputtua.
Päivitetty lista julkaistiin Maaseudun Tulevaisuudessa joka keskiviikko sekä säännöllisesti
Landsbygdens Folkissa ja ETT:n kotisivuilla www.ett.fi.
Rehuhygieniaan liittyvä konsultointi
Toimintavuoden aikana ETT:n toimesta auditoitiin kolme rehualan yritystä.
Rehuseminaari
ETT ry järjesti 30.10.2018 yhteistyössä Eviran kanssa Rehuseminaarin, johon osallistui yhteensä
75 kuulijaa. Seminaarissa käsiteltiin mm. rehujen salmonellariskin hallintaa formaldehydin käytön
kieltämisen jälkeen rehun lisäaineena hygieenisen laadun parantamiseen ja säilöntäainekäyttöön.

Neil Turner ja Phil McGuire, Anitox/UK, kertoivat ETT:n Rehuseminaarissa
vaihtoehtoisista menetelmistä salmonellan tuhoamiseksi rehusta
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5 c. Tautisaneeraus ja -riskinhallinta

Salmonellasaneerauskonsultointi
ETT:n toimesta tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä 47 tilakäyntiä 14 tilalle, joilla oli todettu tai joilla
epäiltiin salmonellatartuntaa. Tiloista yhdeksän oli nauta- ja viisi sikatiloja
Tiloille laadittiin salmonellasaneeraussuunnitelmat ja toteutettiin tarvittavat näytteenotot osin
yhteistyössä paikallisten valvonta- ja praktikkoeläinlääkäreiden sekä teurastamoiden edustajien
kanssa. Lisäksi konsultoitiin useiden tilojen salmonellasaneerausta puhelimitse ja sähköpostitse.
Nautatiloista yksi oli suuri vasikkakasvattamo ja kahdeksan eri kokoisia lypsykarjatiloja, kooltaan 50
- 220 lehmää sekä nuorkarja. Sikatiloista yksi oli suuri porsastuotantosikala, kaksi keskikokoista
yhdistelmäsikalaa ja kaksi lihasikalaa. Osa nauta-, sikatilojen salmonellasaneerauksista jatkui
vuodelle 2019.
Lisäksi konsultointtin salmonellariskin hallintaa yhdessä teurasjätteen käsittelylaitoksessa.
EHEC-riskinhallinta
Teurastamoiden omavalvonnan puitteissa todettiin vuonna 2018 EHEC-bakteereita yhteensä 7
nautatilan teuraseläimessä, minkä lisäksi ihmisten sairastumisen kautta tuli esille EHEC-tartunta 4
nautatilalla. Olli Ruoho kävi 3 EHEC-nautatilalla. Käynneillä laadittiin EHEC-riskinhallintasuunnitelmat yhteistyössä paikallisten valvontaeläinlääkäreiden kanssa. Muiden EHEC-tilojen
riskinhallintaa konsultoitiin puhelimitse ja sähköpostitse.
Pälvisilsasaneerausohjelma
Naseva osallistui lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksiin korvaamalla puolet
saneerausrokotusten rokotekuluista. Pälvisilsasaneerausohjelmassa oli vuoden 2018 lopussa
mukana 35 nautatilaa; 33 lypsykarjatilaa (2017: 30) ja kaksi emolehmätila (2017: 1).
Korvauksen saanti edellyttää kirjallista saneeraussopimusta yhdistyksen kanssa sekä yhdistyksen
hyväksymää kirjallista saneeraussuunnitelmaa. Ehtona on, että tila kuuluu Nasevaan ja sille tehdään
terveydenhuoltokäynti säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Tilalla ei saa olla välitysvasikoihin
perustuvaa naudanlihan tuotantoa eikä tuontieläimiä.
ETT:n toimesta järjestettiin myös tutkimusprojekti, jossa pyrittiin selvittämään syitä
pälvisilsatartuntojen lisääntymiseen, tartunnan eri leviämistapoja sekä saneerausten onnistumista.
Muuta tautiriskienhallintakonsultointia
Ruotsista tuotavien, alkionsiirtoon käytettävien hiehojen loppusijoitukseen liittyen konsultoitiin
tautiriskien hallintaa yhdellä isolla lypsykarjatilalla. Samoin konsultoitiin ulosteperäisten sikatautien
riskinhallintaa erään isohkon sikatilan omistajanvaihdoksen yhteydessä.
Vuoden 2018 aikana konsultoitiin useita Mycoplasma bovis -tartuntatiloja riskinhallinnasta vastaavia
eläinlääkäreitä puhelimitse ja sähköpostilla. Lisäksi konsultoitiin pienryhmätilaisuuksin, puhelimitse
ja sähköpostitse useita eri yrityksiä liittyen mahdollisiin eläintautiriskeihin ja niiden hallintaan.
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5 d. Tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatio
Kansallinen eläinten terveydenhuolto eli ETU-työ
Kansallisen eläinten terveydenhuollon koordinaatio kuului sikojen, nautojen ja siipikarjan osalta
yhdistyksen tehtäviin. Ina Toppari koordinoi ETU-sikaryhmien ja Hannele Nauholz ETUsiipikarjaryhmien työskentelyä. Erja Tuunainen ja Olli Ruoho koordinoivat yhteistyössä ETUnautaryhmien työskentelyä.

Nautojen terveydenhuollon koordinointi

ETU-lypsykarja-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markku Kiljala, MTK (puheenjohtaja) tai Leena Suojala, MTK
Mats Broända, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Hilkka Kämäräinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä, Tiina Autio sekä Liisa Kaartinen ja Miia Kontturi, Evira
Terhi Vahlsten, Faba
Minna Kujala-Wirth, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Kirsi Henttu, läänineläinlääkäreiden edustaja
Laura Kulkas tai Kristiina Sarjokari, meijeriteollisuuden edustaja
Virpi Kurkela tai Sanna Nokka tai Henna Mero, ProAgria
Virpi Seppänen, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Olli Ruoho, ETT ry
Paula Halkosaari, Naseva
Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri)

ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tomi Toivanen, MTK (puheenjohtaja) tai Leena Suojala, MTK
Ola Sandberg, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Hilkka Kämäräinen, ammattikorkeakoulujen edustaja
Paula Syrjälä, Tiina Autio sekä Liisa Kaartinen ja Miia Kontturi, Evira
Heli Simojoki ja Timo Soveri, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Paula Junnilainen, läänineläinlääkäreiden edustaja
Päivi Rekola, ProAgria
Tuomas Herva ja Heidi Härtel, terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustajat
Juha Ryhänen, teurastamoteollisuuden edustaja
Olli Ruoho, ETT ry
Paula Halkosaari, Naseva
Erja Tuunainen, Naseva (sihteeri)

ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmät pitivät yhteiskokouksia netin välityksellä kolme
kertaa vuoden 2018 aikana. Kokouksissa käsiteltiin mm. Nasevan toimintasuunnitelman ja ETT:n
Ruokaketjuhankkeen mukaisia kehittämiskohteita, kuten nautatilojen luokitusta, vuosikatsauksen
uudistamista, tautitilannetta, ETT:n M. bovis -vastustusohjelman toimintaa sekä tuotannollisen
terveydenhuollon kehittämistä.
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ETU-nautaeläinlääkäriryhmä
ETU-lypsykarja- ja ETU-lihanauta-asiantuntijaryhmien tukena lähinnä tarttuvia eläintauteja
koskevissa kysymyksissä toimi asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU-nautaeläinlääkäriryhmä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja)
Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy
Heidi Härtel, HKScan Finland Oy
Laura Kulkas ja Kristiina Sarjokari, Valio Oy
Paula Syrjälä, Tiina Autio ja Miia Kontturi, Evira
Helena Rautala, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
Iris Kaimio, lypsykarjatilojen terveydenhuoltoeläinlääkäreiden edustaja
Erja Tuunainen, ETT ry (sihteeri)
Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat)

ETU-nautaeläinlääkäriryhmä piti vuoden aikana seitsemän Skype-kokousta.
Tautitilanne ja Mycoplasma boviksen vapaaehtoinen vastustusohjelma olivat ETU-nautaeläinlääkäriryhmän säännöllisen tarkastelun kohteena. M. bovis -hankkeen loppuseminaari pidettiin
tammikuussa Helsingissä. Kokouksissa käsiteltiin myös mm. Naseva-järjestelmässä olevan
vuosikatsauksen muutosta, sähköistä terveydenhuoltosopimusta ja tilaluokituksen aloittamista.
ETU-nautaeläinlääkäriryhmässä laadittuja ohjeita erityistilanteen käytöstä ja eläinliikenteen
pelisääntöjä mm. tarttuvien sorkkasairauksien osalta tarkennettiin. Lisäksi laadittiin toimintaohjeet
kryptosporidioosin varalta ja pohdittiin isojen maksamatojen leviämistä ja toimintaohjeita
tartuntatiloille. Lypsykarjatiloja koulutettiin yhteistyössä Savonia AMK:n kanssa liittyen vasikoiden
laatuun.
Koulutus
on
vietävissä
edelleen
pienryhmäkoulutukseksi
tilatasolla.
Vasikkakasvattamoiden lääkitsemiskäytäntöjä ja antibioottiresistenssin kehittymiseen liittyviä
tekijöitä selvitettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ”Vasikkakasvatuksen ongelmat ja
muutosvaihtoehdot” -hankkeen kanssa. Mikrobilääkkeiden käyttötarpeen vähentäminen
nautaketjussa oli säännöllisesti esillä ETU-nautaeläinlääkäreiden keskusteluissa, ja asiaa puitiin
mm. Eviran kanssa käydyissä keskusteluissa ja webinaareissa.
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Sikojen terveydenhuollon koordinointi

ETU-sika-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taru Antikainen, MTK:n sikavaliokunta (puheenjohtaja)
Christer Storfors, SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund)
Martin Ylikännö, Suomen Sikayrittäjät ry
Ismo Ranta-Nilkku, Sikavan erityistason tuottaja
Maija Yliaho, ProAgria Lihaosaamiskeskus
Lea Rentsch, teurastamoteollisuuden edustaja
Martti Hassila, teurastamoteollisuuden edustaja
Maija Penttilä, praktikkoeläinlääkäreiden edustaja
Taina Laine, Evira, tutkimusosasto
Liisa Kaartinen, Evira, valvontaosasto
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Sari Hintikka, Sikava (sihteeri)
Ina Toppari, Sikava

Ryhmällä oli vuoden 2018 aikana kaksi kokousta (yksi läsnäolokokous Helsingissä ja yksi Skypekokous).
Ryhmässä vuoden aikana käsiteltyjä asioita olivat mm. vieroitusoppaan päivitys, EU PiG -hankkeen
hyvät toimintatavat ja valvonnan tasapuolisuuden varmistaminen.
ETU-sikaeläinlääkäriryhmä
ETU-sikaeläinlääkäriryhmä kokoontui yhden kerran vuoden 2018 aikana ja käsitteli mm.
mahdollisuutta käyttää Sikavan kansallisella tasolla bordetellaa vastaan rokotetta, jonka
käyttöindikaationa mainitaan myös aivastustaudin kliinisten oireiden vähentäminen. Rokotetta ei
sallittu käytettäväksi, koska aivastustauti on yksi elinkeinon vapaaehtoisesti vastustamista
sikataudeista, jonka esiintymistä seurataan oireiden perusteella. Lisäksi kokouksessa suunniteltiin
eläinlääkäreille suunnattuja webinaareja vastuullisen antibioottien käytön edistämiseksi.
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Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry, pj.
Mika Puotunen, Suomen Broileryhdistys ry
Petri Yli-Soini, MTK
Päivikki Perko-Mäkelä, Atria-Chick Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
Pekka Wiro, Atria-Chick Oy
Marjo Rikkilä, DanHatch Finland Oy
Essi Tuomola, DanHatch Finland Oy (varalla Jenni Martikainen)
Leena Pohjola, HKScan Finland Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
Eija Talvio, HKScan Finland Oy
Elina Saarinen, Naapurin Maalaiskana Oy (varalla Laura Valli)
Esa Puonti, Luomu Invest Oy
Sirkka Karikko, Länsi-Kalkkuna Oy
Liisa Kaartinen, Evira
Pia Vennerström, Evira (varalla Sanna Ylä-Autio ja Kirsi Collin)
Kristiina Törmä, Evira/tarkastuseläinlääkärit (varalla Katri Halinen-Elemo)
Taina-Riitta Seppälä, AVI (varalla Matti Nyberg)
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, siht.

ETU-muna-asiantuntijaryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasi Pärnänen, MTK, puheenjohtaja
Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry (varalla Päivi Heikkilä, Tiia Kuusela)
Merita Raikaslehto, Munapakkaamot
Marko Haavisto, Haaviston siitoskanala
Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy (varalla Sanna Muurama)
Anna Setälä, Tonest Oy
Liisa Kaartinen, Evira
Pia Vennerström, Evira (varalla Kirsi Collin)
Jani Soini, läänineläinlääkäri
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri
Pirjo Kortesniemi, ETT ry
Hannele Nauholz, ETT ry, sihteeri

ETT ry koordinoi ETU-lihasiipikarja- ja ETU-muna-asiantuntijaryhmien toimintaa ja järjesti näille
yhteensä neljä kokousta, joista yhden ryhmien yhteiskokouksena Tampereella. ETUlihasiipikarjaryhmä piti kaksi Skype-kokousta ja ETU-muna-asiantuntijaryhmä yhden.
Syyskuussa ryhmien Tampereen yhteiskokouksessa käsiteltiin ajankohtaisen tautitilanteen lisäksi
mm. siipikarjan joukkolopetusta mahdollisissa tartuntatilanteissa. Sanna Varjus Evirasta kertoi
kokousväelle Skypen välityksellä Tanskassa järjestetyn siipikarjan joukkolopetuksia koskevan
koulutuksen annista.
ETT:n aloitteesta haettiin Eviran kannanotto väriaineiden käyttöön juomaveden kautta annettavien
siipikarjan lääkitysten onnistumisen seurantaan. Evira katsoi, että koska tässä käyttötarkoituksessa
ei ole kyse rehulainsäädännön mukaisesta käytöstä, vaan lääkinnän onnistumisen seuraamisesta,
se on meilläkin mahdollista ilman rehun lisäainehyväksyntää.
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ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Virpi Rantanen, kell.
Pauliina Isokallio, kell.
Päivikki Perko-Mäkelä, Atria-Chick Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
Marjo Rikkilä, DanHatch Finland Oy
Leena Pohjola, HKScan Finland Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
Nina Aalto, MMM
Jaana Vuolle, Evira
Pia Vennerström, Evira
Suvi Nykäsenoja, Evira
Niina Tammiranta, Evira
Kirsti Pelkola, Evira
Hannele Nauholz, ETT ry, siht.

ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmän kokouksessa kesäkuun alussa Tampereella käytiin läpi siipikarjan
tuontiin ja vientiin liittyviä kysymyksiä, mm. vuonna 2021 voimaan tulevaa uutta EU-eläintautisäännöstöä.
Siipikarjan hyvinvointi
Toimintavuoden aikana julkaistiin mm. kalkkunoiden kansallisten hyvinvointitavoitteiden päivitys
(edellinen versio 2011). Tätä valmisteltiin pitämällä viisi työryhmäkokousta sekä sähköpostitse
kommentointikierros.
ETT:n Ruokaketjuhanke 1:n kautta käynnistetty broilereiden hyvinvointia kuvaavien kansallisten
tietojen tilastointi jatkui ETT:n kautta. Ruokaketjuhanke 2:n puitteissa tiedonkeruu laajennettiin
koskemaan myös selluliittihylkäyksiä ja jalkapohjapisteiden painotettua keskiarvoa. Broilereiden
jalkapohjapistetilastot julkaistiin Ruokatiedon Tietohaarukassa.
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Broileriparvien jakautuminen eri jalkapohjapistekategorioihin
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Mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön edistäminen
ETT:n kautta kerättiin edellisvuosien tapaan tiedot lihasiipikarjatuotannossa vuonna 2017 käytettyjen
mikrobilääkkeiden määristä ja käytön syistä. Kansalliset yhteenvedot julkaistiin ETT:n verkkosivuilla
(suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja toimitettiin asiasta vastaavien viranomaisten käyttöön
tilastointia varten. Kalkkunoilla lähes ainut syy lääkitystarpeeseen oli kuolioinen suolistotulehdus.
ETT:n Ruokaketjuhanke 2:n kautta alettiin valmistella antibioottien käyttötiedon keruuta myös
kananmunantuotantoketjuille.
Siipikarjatilojen tautisuojaus
Ruokaketjuhanke 2:n puitteissa muokattiin Gentin yliopiston Biocheck.UGent- tautisuojauksen
arviointilomake ja tehtiin ensimmäiset pilottiarvioinnit broilerikasvattamoissa.
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5 e. Naseva − Nautatilojen terveydenhuollon
seurantajärjestelmä
Nasevan tietojärjestelmään tallennetaan terveydenhuollon toimenpiteet niiltä lypsykarja- ja
naudanlihantuotantotiloilta,
jotka
ovat
liittyneet
terveydenhuollon
piiriin
solmimalla
terveydenhuoltosopimuksen.
Nasevaa kehitettiin edelleen aktiivisesti. Uutena toimintona terveydenhuoltosopimuksen päivitys
Nasevassa tilan ja eläinlääkärin kesken. Lääkitsemistiedon siirtoon kehitettiin verkossa toimiva
NasevaHealthApp-matkapuhelinsovellus. Nasevan ja NasevaHealthApp-järjestelmän käytöstä
järjestettiin eläinlääkäri-, sidosryhmä- ja tuottajakoulutusta mm. MMM:n rahoittaman Ruokaketju 2
-hankkeen ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille” yhteydessä.
Nasevan johtoryhmä
Nasevan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluvat meijereiden
ja teurastamoiden edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Kristiina Sarjokari, Valio Oy:stä ja
johtoryhmän sihteerinä Erja Tuunainen ETT:ltä.
Nasevan johtoryhmä 2018:
•
•
•
•
•
•

Kristiina Sarjokari, Valio Oy, puh.joht.
Ann-Charlott Kjerp, Valioryhmä
Anu Autere, Arla yhteistyömeijerit
Saara Rantanen, Snellmanin Lihanjalostus Oy
Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy
Sami-Jussi Talpila, HKScan Finland Oy

Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Nasevan toimihenkilöistä Olli Ruoho, Erja
Tuunainen ja Paula Halkosaari. Kokoukset (11 kpl) pidettiin nettikokouksina.
Nasevan henkilöstö 2018
Nasevan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Erja Tuunainen ja rekisterivastaavana Paula Halkosaari.
Nasevan käyttö
Nasevan toimintaan osallistui 11 meijeriä (2017: 14) ja seitsemän liha-alan yritystä (2017: 6).
Nasevan toiminta ja rajapintojen kehittäminen
Nasevan ”Terveys-rajapinta” otettiin suurimmissa jäsenyrityksissä aktiiviseen käyttöön. Rajapinta
mahdollistaa tiedonsiirron mm. terveydenhuoltokäyntien ajankohdasta ja eläinlääkärin arvioista
suoraan jäsenyritysten omiin tuotannonseurantaohjelmiin. Avoin rajapinta mahdollistaa lääkitys- ja
hoitotietojen siirron Nasevaan sähköisesti eläinlääkäri- ja tuotannonseurantaohjelmista.
Hoitorajapinnan kautta voidaan hoito- ja lääkitsemistietoa siirtää edelleen jäsenyritysten
tuotannonseurantaohjelmiin.
Keskusteluja tutkimustulosten siirtämisestä Evirasta sekä Movet Oy:n laboratoriosta suoraan
Naseva-järjestelmään jatkettiin.
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Raportoinnin kehittäminen
Nasevan terveydenhuoltokäynneistä on ajettu neljännes- tai puolivuosittain raportit käyttäjille
laadunvalvontaa varten. Tilastoja on käytetty apuna mm. kuntien eläinterveydenhuollon
henkilöstötarpeiden arvioimiseksi.
Terveydenhuoltokäynti-, eläinvirta- sekä hoito- ja lääkitsemistietojen raportointia kehitettiin vuoden
aikana Nasevasta ajettavien koontiraporttien pohjalta.

Eläinlääkäreiden ja sidosryhmien täydennyskoulutus ja viestintä
Eläinlääkäreille ja eläinlääketieteen opiskelijoille pidettiin Nasevan terveydenhuoltokäynnistä
peruskoulutusta netin kautta tarpeen mukaan ja toukokuussa Helsingin yliopiston Saaren yksikössä.
Yksittäisiä käyttäjiä opastettiin vuoden aikana Nasevan käytössä puhelimitse, sähköpostitse sekä
Naseva viestien kautta. ETT:n Facebook sivuja käytettiin myös Nasevan viestintään. ETT:n
kotisivujen ja sosiaalisen median aineistoa päivitettiin mm. nautaterveydenhuollon kryptosporidioosiohjeiden
osalta.
Alkutuotannon
laatujärjestelmistä
lisäarvoa
maidon-,
lihanja
kananmunantuotantoketjuille -hankkeen puitteissa julkaistiin lehtiartikkeleita ja pidettiin luentoja.
Lehtikirjoituksia julkaisivat mm. Maaseudun Tulevaisuus, Eläinlääkärilehti sekä teurastamojen ja
meijereiden tuottajalehdet, joille toimitettiin materiaalia. Maito ja Me -lehdessä julkaistiin ”Nasevasti”
-palstaa.
Toimihenkilöt esittelivät Nasevaa mm. Sarka-messuilla, KoneAgriassa ja Snellmanin tuottajamessuilla.
Nautaterveydenhuolto, vastuullisuus ja ruokaketjuhanke 2 olivat esillä vuotuisilla Eläinlääkäripäivillä
ETT:n osastolla. Eläinlääkäreille pidettiin webinaari vastuullisesta mikrobilääkkeiden käytöstä.
Tutkimusyhteistyö
Naseva osallistui Helsingin yliopiston ”Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot”
-hankkeen toteutukseen, Eviran Paratuberkuloosi-hankkeeseen ja Kryptosporidioosi-hankkeen
suunnitteluun. Lisäksi tehtiin päätös osallistumisesta vuoden vaihteessa alkaneeseen
kansainvälisesti toteutettavaan EU Cost -rahoitteiseen SOUND-hankkeeseen.
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Mycoplasma bovis
Oireiden perusteella tehdyssä näytteenotossa Mycoplasma bovis -taudinaiheuttaja oli vuoden 2018
loppuun mennessä löytynyt 195 tilalta, joista 65 oli lypsykarjoja, kolme emolehmätilaa ja 127
lihanautakasvattamoa, joista 23 oli vasikkakasvattamoita.
Ajankohtaista M.bovis -tilannekarttaa julkaistaan ETT:n nettisivustolla.
Mycoplasma bovis -vastustusohjelma
ETT lanseerasi vuonna 2013 Mycoplasma bovis -vastustusohjelman tartunnan leviämisriskin
hallintaan eläinkaupassa ja näyttelytoiminnassa. Vastustusohjelmaan liittyi vuoden 2018 aikana 85
(2017: 122) uutta nautatilaa. Ohjelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 546 nautatilaa.
M. bovis -vastustusohjelmaan kuuluminen ja näytteenotto ovat mukana ETT:n ohjeissa eläinnäyttelyihin osallistuttaessa. Ohjelmaan kuuluminen edistää myös eläinkaupan turvallisuutta.
Vuoden aikana Nasevasta annettiin ohjeita eläinlääkäreille ja tiloille vastustusohjelmaan ja
näytteenottoon liittyen.
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5 f. Sikava − Sikaloiden terveysluokitusrekisteri

Vuoden 2018 lopussa (31.12.2018) Sikavaan kuului 1119 (2017: 1180) sikojen pitopaikkaa, joista
erityistasolla oli 38 (2017: 39), kansallisella tasolla 964 (2017: 1009) ja perustasolla 44 (2017: 58).
62 tilaa oli tyhjänä tai passivoituna, 11 tilalla ei ollut luokitusta. Rekisteriin tallennettiin vuoden aikana
4916 (2017: 5316) eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiä.
Sikavan rekisterin teknistä ylläpidosta vastasi MTech Digital Solutions Oy. Vuoden 2018 aikana
Sikavan järjestelmään rakennettiin Biocheck-tautisuojauksen arviointityökalu sekä uudistettiin
terveydenhuoltokäyntilomake.
Vuonna 2018 vietettiin Sikavan 15-vuotisjuhlia Tikkurilassa samalla kun pidettiin ASF-hankkeen
loppuseminaari.
Sikavan johtoryhmä
Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluivat vuoden
aikana puheenjohtajana Taneli Tirkkonen (varajäsen Niina Immonen) A-tuottajat Oy ja Pohjanmaan
Liha, varapuheenjohtajana Ulla Ketola (varajäsen Olli Paakkala) HKScan Finland Oy, Martti Hassila
(varajäsen Laura Ehlers) Snellmanin Lihanjalostus Oy ja Mika Myllymaa Mika Myllymaa Oy (varalla
Lauri Mäkelä, Kivikylän Kotipalvaamo Oy). Johtoryhmän kokouksiin osallistuivat ETT ry:n ja Sikavan
toimihenkilöistä Pirjo Kortesniemi ja Kortesniemen sijaisena Olli Ruoho sekä Ina Toppari ja Sari
Hintikka. Johtoryhmän sihteerinä toimivat Sari Hintikka ja Ina Toppari.
Sikavan johtoryhmä kokoontui kahdeksan kertaa.
Sikavan henkilöstö
Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä toimi Ina Toppari ja rekisterivastaavana Sari Hintikka.
Sikavan laatujärjestelmä
Sikavan johtoryhmä on vahvasti sitoutunut laatujärjestelmän ylläpitoon. Sikavan laatujärjestelmän
ylläpito ja kehitys olivat olennainen osa Sikavan käytännön toimintaa. Sisäisiä ja ulkoisia auditointeja
tehtiin laatujärjestelmän ohjelman mukaisesti; pääpaino oli eläinlääkärien terveydenhuoltokäyntien
auditoinnissa. Auditoinneista vastasivat Kiwa Inspecta ja Envirovet.
Laatujärjestelmän mukaisia terveydenhuoltokäyntien auditointeja tehtiin 17 kappaletta. Kiwa
Inspecta uudisti Sikavan laatujärjestelmän sertifikaatin järjestelmäauditoinnin perusteella
helmikuussa. Järjestelmäauditoinnin lisäksi Sikavan laatujärjestelmä auditoidaan myös sisäisesti
vuosittain. Omavalvontana auditoitiin 70 eläinlääkäreiden tekemää terveydenhuoltokäyntiraporttia.
Laatujärjestelmän ylläpitoon ostettiin Kati Kastisen työpanosta ProAgria Liha Osaamiskeskukselta.
Sikavan erityistaso
Sikavassa on avoin lista niistä tiloista, jotka täyttävät erityistason vaatimukset. Sen avulla karjujen
tai ensikoiden ostajat voivat itse varmistua myyjätilan luokituksesta, jos uudiseläimiä ei hankita
teurastamoiden uudiseläinvälityksen kautta. Vuoden lopussa erityistasolla oli 38 pitopaikkaa.
Erityistason tiloilla tehtiin vuoden 2018 aikana yksi tautisuojauksen auditointi erityistasolle liittyvälle
pitopaikalle.
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Erityistilanteet Sikavaan kuuluvilla tiloilla
Sikavaan kirjattiin toimintavuoden aikana 42 erityistilannetta (tautiepäily, todettu tartunta, muu
poikkeustilanne). Sikadysenteriaa epäiltiin yhdellä tilalla, kapia todettiin kahdella tilalla ja epäiltiin
kahdeksalla tilalla. Porsasyskää epäiltiin viidellä tilalla, mutta nämä osoittautuivat aiheettomiksi.
Salmonellaa epäiltiin 17 pitopaikassa ja lopulta salmonellatartunta todettiin seitsemässä
pitopaikassa.
Tiedotus
Sikavan avoimilla verkkosivuilla ja eläinlääkäriosiossa julkaistiin vuoden 2018 aikana tiedotteita
ajankohtaisista asioista ja näiden lisäksi Sikavan huoltokatkoja koskevat ilmoituksia. Tiedotteet on
pääsääntöisesti julkaistu myös ruotsiksi.
Porsaiden vieroitusoppaan päivitetty versio julkaistiin syksyllä 2018. Uudessa oppaassa on
huomioitu mm. tuleva sinkkioksidivalmisteiden myyntikielto.
Biocheck.UGent® -tautisuojauksen arviointimenetelmän koulutusta pidettiin kolme kertaa vuoden
2018 aikana.

Sikavan 15-vuotista taivalta olivat 23.11.2018 Tampereella juhlistamassa mm. toimihenkilöt
Sari Hintikka ja Ina Toppari, johtoryhmän jäsenet Martti Hassila, Ulla Ketola ja pj. Taneli
Tirkkonen sekä ETT:n vt. toiminnanjohtaja Olli Ruoho
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5 g. Ruokaketjuhanke

Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille
Lisätietoa hankkeesta
ETT:n uuden Ruokaketjuhankkeen toimenpiteitä pystyttiin vuonna 2018 toteuttamaan tavoitteiden ja
budjetin mukaisesti ennalta-arvaamattomasta henkilöstöresurssivajeesta huolimatta. Yhtenä
tärkeänä asiana ETT:n hallitus päätti laatujärjestelmän käyttöönotosta Nasevan toiminnassa.
Hankkeen toimenpiteitä esiteltiin muun muassa KoneAgriassa ja Eläinlääkäripäivillä.
Nautatilojen koeluokitus osoitti terveysluokitusmallin vahvuudet ja heikkoudet
Terveysluokitusmallia ja sen kriteerejä työstettiin keväästä 2018 lähtien. Koeluokitus toteutettiin
lokakuussa, jotta saatiin arviota siitä, miten pitopaikat luokittuvat eri kriteereiden perusteella ja
vastaako luokitus todellista tilannetta. Samalla arvioitiin myös luokituksen automatisoinnin
toteutumista. Luokituskriteerit ovat poimittavissa Nasevan tietokannasta pitopaikan tiedoista ja
terveydenhuoltokäyntilomakkeelle kirjatuista havainnoista. Kriteereiden taustalla ovat kansallisen
tason ehdot ja nautaketjun turvallisen toimintatavan pelisäännöt. Koeluokituksen perusteella
nautatilojen terveysluokituksen automatisointi näyttäisi mahdolliselta. Luokitusta selvittävä
asiantuntijatyöryhmä jatkaa mallin ja kriteereiden jatkotyöstämistä.
ETT:n hallitus päätti marraskuun kokouksessaan laatujärjestelmän käyttöönotosta Nasevan
toiminnan laadun hallinnassa. Mahdollinen sertifiointi jätettiin tässä vaiheessa vielä jatkopohdintaan.
Laatujärjestelmän pohjana käytetään ISO9001:2015-standardia. Lokakuussa keskusteltiin ETT:n
hankeväen ja KiwaInspectan auditoijien kesken auditointien merkityksestä laadunhallinnassa ja
sertifioinnin vaatimuksista sekä kustannuksista.
Sikavan hyvinvointi-indeksi ja vastuullisen tuotannon mittarit
Sikavan terveydenhuoltokäyntilomakkeelle lisättiin kesäkuulla käyttäytymistä ja olosuhteita kuvaavia
mittareita. Hyvinvointi-indeksi laskettiin kahden kuukauden jaksolta, jotta voitiin arvioida, miten uudet
mittarit ja havaintokohteet kuvaavat tilojen todellista tilannetta. Indeksin avulla voidaan hyvinvoinnin
osalta seurata, miten toistuvia tai vakavia poikkeamat ovat, ja pystytään puuttumaan hyvinvointia
heikentäviin tekijöihin.
Marraskuun alussa pidettiin elinkeinon, ETT:n ja Eviran asiantuntijoiden kesken keskustelu, jossa
esiteltiin Sikavan hyvinvointi-indeksin kehitystä ja käyttöä osana terveydenhuoltokäyntiä.
Tavoitteena on Sikavan kansallisen laatujärjestelmän täydentäminen myös hyvinvoinnin
toimenpiteillä, jotka merkittävästi ylittävät kaupallisen standardin vaatimukset. Keskustelussa
nostettiin esille, miten laatujärjestelmässä toimitaan siinä tilanteessa, kun hyvinvointi ei täytä
lainsäädännön vaatimuksia ja miten nopeasti havaittuihin poikkeamiin reagoidaan.
Vastuullisten mittareiden raportointia kehitettiin Powen Oy:n ohjauksessa. Tavoitteena on saada
mittaristosta ulos tietoa suomalaisten sikojen hyvästä teuraslaadusta ja alhaisesta kasvatusajan
kuolleisuudesta. Toisaalta ylitysten toistumisen seurantaan saadaan automaattiseen
tietojenkäsittelyn avulla saatavaa luotettavampaa tietoa.
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Biocheck-koulutusta ja lääkitystiedon keruun laajentamista siipikarjasektorille
Lihasiipikarjatyöryhmän asiantuntijoiden toimesta pohdittiin Biocheck.UGent- tautisuojauksen
arviointijärjestelmän kysymyksiä ja sovittiin arviointien ottamisesta käyttöön tällä menetelmällä
broilerikasvattamoissa myös Suomessa. Samalla päätettiin myös koulutuksen järjestämisestä
tuleville arviointien suorittajille. Suomalaisen lihasiipikarjatilan erityispiirteet on huomioitu
kysymysten asettelussa ja perustelut on hyväksytetty Biocheckin kehittäjällä, Gentin yliopiston
professori Jeroen Dewulfilla.
Hankkeen munantuotantotyöryhmä kokoontui marraskuussa Tampereella tehtävänään
kommentoida, miten munintakanaloiden mikrobilääkkeiden keruuta lähdetään toteuttamaan ja mitä
tietoja tarvitaan. Suunniteltiin Webropol-pohjaista kysymyslomaketta, johon kananmunantuotantoketjun tiloja hoitavat eläinlääkärit voivat tallentaa tiedot lääkkeiden käytöstä. Tavoitteena on vuoden
2019 alusta saada tiedonkeruu alkuun pilottiluonteisesti ja koota kokemuksia tietojen keruusta ja
lääkityskäytännöistä.

ETT:n Ruokaketjuhanke 2:n ohjausryhmä kokouksessaan 8.5.2018, vasemmalla Hannu
Myllymäki/Faba osk, Vesa Hihnala/Snellmanin lihanjalostus Oy, Petri Koskela/MMM, Hanna
Hamina/Suomen Siipikarjaliitto ry, Piritta Sokura/Mavi, Olli Paakkala/HKScan Finland Oy, Leena
Ala-Orvola/MTK, Pirjo Kortesniemi/ETT ry, Sinikka Hassinen/A-Tuottajat Oy, Heidi Huttunen/Valio
Oy, Tiina Kauppinen/EHK Luke ja Liisa Kaartinen/Evira. Kuva: hankevetäjä Kati Kastinen
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5 h. Asiantuntijatoiminta
Työ- ja ohjausryhmät
ETT:n toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2018 asiantuntijoina useisiin työ- ja ohjausryhmiin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afrikkalainen sikarutto (ASF) -vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle -hanke (Suomen
sikayrittäjät ry)
ASF-STOP -hanke (EU COST)
AmiFoPo (Prevention of Antimicrobial resistance in Food Production Animals) -projektin
ohjausryhmä (Helsingin yliopisto)
Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen ohjausryhmä
(Helsingin yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys)
ELV / Eläinlääkkeet, lääkejäämät ja mikrobilääkeresistenssi -asiantuntijaryhmä (MMM)
Eläinlääkintöalajaosto (MMM)
Eläinten hyvinvointimerkki -hanke (LUKE ja EHK)
Eläinten hyvinvointikorvausta valmisteleva työryhmä (Mavi)
FINRES-Vet -yhteistyöryhmä (Evira)
Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen kotieläintiloilla
(Evira, Luke)
Kryptosporidioosi: Nouseva zoonoosiuhka Suomen nautakarjoissa (Evira, THL)
Kolibasilloosin hallinta siipikarjan tuotantoketjussa -hankkeen ohjausryhmä (Ruokavirasto)
Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta -hanke (Helsingin yliopisto/Ruraliainstituutti, Luke)
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla
lypsykarjatiloilla” (LETKA) -hankkeen ohjausryhmä (LUKE ja Itä-Suomen yliopisto)
Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla
lypsykarjatiloilla (LETKA plus) -lisähanke taloustarkasteluun (LUKE ja Itä-Suomen
yliopisto), ohjausryhmä
Lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin asiantuntijaryhmä (Ruokavirasto)
Luomutuotannon fokustyöryhmä (Pro Luomu ry)
Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja sertifiointi
lypsykarjatalouden tukemiseksi -hanke (Ruokavirasto)
Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – uusi uhka lypsykarjataloudelle (Evira,
HYELTDK)
MMM Pysyvä mikrobilääketyöryhmä (MMM)
Mycoplasma bovis – tartunnan vaikutukset ja vastustus suomalaisessa nautakarjataloudessa -hankkeen ohjausryhmä ja työryhmä (Helsingin yliopisto)
Sikaruttoasiantuntijatyöryhmä (Evira)
SOUND control -hanke (Standardizing OUtput-based surveillance to control Non-regulated
Diseases of cattle in the EU, EU COST)
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Työtavoilla tulosta maitotiloille hankkeen ohjausryhmä (Helsingin yliopiston Ruraliainstituutti ja Sedu-aikuiskoulutuskeskus, Seinäjoki)
Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot -hankkeen ohjaus- ja työryhmä (Evira,
Helsingin yliopisto, Estonian University of Life Sciences; MMM)
Villisikatyöryhmä (HARE 047:00/2014, MMM)
VirSta-hanke: Virusten esiintyvyys ja säilyvyys elintarviketuotantoketjussa ja
elintarviketeollisuuden prosesseissa (HY ja Evira/Ruokavirasto)
Zoonoottinen MRSA; Torjunta sikatiloilla työskentelevillä (Evira, THL, Työterveyslaitos)
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5 i. Kansainvälinen yhteistyö
Toimihenkilöt osallistuivat alan kansainvälisiin kongresseihin, seminaareihin ja yhteistyökokouksiin.
Olli Ruoho osallistui syyskuussa kansainväliseen salmonellasymposiumiin St. Malossa Ranskassa.
Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen vieraili Valion terveydenhuoltoeläinlääkäri Kristiina
Sarjokarin kanssa Ruotsissa tutustumassa Växan toimintaan tuotannollisen terveydenhuollon
toteuttamisessa. Erja Tuunainen osallistui lisäksi nautojen bujatriikan kongressiin (World buiatrics
congress) Japanin Sapporossa.
Ina Toppari osallistui AACTING kongressiin Gentissä. Kongressin tavoitteena on kerätä käytäntöjä
ja mitata tilatason antibioottien käyttöä. ESPHM sikakongressi järjestettiin Barcelonassa ja
kesäkuussa Ina Toppari osallistui IPVS kongressiin Kiinan Chongqingissa.
Hannele Nauholz osallistui Pohjoismaisille siipikarjapäiville (Nordic Poultry Conference) Islannissa.
EU PiG -hankkeen osalta ranskalainen PorcMag-lehden toimittaja Claire Walbecque vieraili
Suomessa ja tutustui hankkeessa parhaaksi käytännöksi valittuun pitkähäntäisten sikojen
kasvatukseen Ilmajoella Sikana Oy:n lihasikalassa sekä suomalaiseen porsastuotantoon Laihialla
Yhteisporsas Oy:n sikalassa.

Suomalaisia siipikarja-asiantuntijoita Reykjavikissa Nordic Poultry Conference tapahtumassa 7.11.2018: Sanna Simula/Länsi-Kalkkuna Oy, Pia Vennerström/Evira,
Sirkka Karikko/Länsi-Kalkkuna Oy, Leena Pohjola HKScan Finland Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
ja Päivikki Perko-Mäkelä/Atria-Chick Oy/Länsi-Kalkkuna Oy
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5 j. Tiedotus ja koulutus
Tiedotus
Yhdistys tiedotti ajankohtaisista asioista kotisivuillaan www.ett.fi. Naseva ja Sikava tiedottivat
toiminnastaan omien sivustojensa www.naseva.fi ja www.sikava.fi kautta. Eläinlääkäreille tiedotettiin
ajankohtaisista asioista myös Helsingin yliopiston ylläpitämän tuotantoeläinlääkäreiden sähköisen
postituslistan kautta.
Yhdistys julkaisi vuonna 2018 neljä suomenkielistä jäsentiedotetta sekä yhden ruotsinkielisen
kokoomatiedotteen, ”NyhETTerin”. Tiedotus lehtiartikkeleiden muodossa kuului yhdistyksen
toimintaan säännöllisesti.
ETT, Naseva ja Sikava osallistuivat omalla osastolla vuoden 2018 Eläinlääkäripäiville 28.30.11.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Yhdistys oli mukana myös Maataloustieteen päivillä
Helsingissä 10.-11.01.2018, Sarka-messuilla Seinäjoella 2.-3.2018, Tuotantoeläinlääkäripäivillä
Seinäjoella 9.-10.2.2018, Bondebåt -miniristeilyllä Vaasa - Uumaja 23.03.2018, Okra-näyttelyssä
Oripäässä 4.-7.7.2018, Snellmanin tuottajamessuilla Pietarsaaressa 4.-5.10.2018 ja KoneAgriassa
Jyväskylässä 11.-13.10.2018.

Nasevan Paula Halkosaari Okrassa kesällä 2018
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Luennointi
ETT:n toimihenkilöt luennoivat vuoden 2018 aikana useissa tilaisuuksissa ETT:n toimialaan
kuluvista aiheista, kuten eläinten terveydestä, terveydenhuollosta ja hyvinoinnista.
Luentoja pidettiin esimerkiksi tuottajille, eläinlääkäreille ja muille sidosryhmille. Lisäksi ETT on
osallistunut Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden koulutukseen
luennoimalla mm. tautiriskien hallinnasta ja tautisaneerauksista.
ETT:n järjesti yhteistyössä Fennovet Oy:n kanssa Tampereella eläinlääkäreille kohdennetun
koulutuksen nautatilojen salmonellasaneerauksista

Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri Ina Toppari toimi kouluttajana useissa Suomen Sikayrittäjät
ry:n Afrikkalainen sikarutto (ASF) − vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle
-tiedonvälityshankkeen tilaisuuksissa
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