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TOIMINTASUUNNITELMA 2020    

1. Eläinaineksen tuonnin ohjaus ja tilastointi 
• Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus ja tilastointi 

o Muut tuotantoeläimet, jos riskiä tuotantoeläimille 
• Tuontiohjeiden päivitys 
• Pohjoismainen yhteistyö vastaavien organisaatioiden kanssa 

 
2. Rehuihin liittyvä riskienhallinta  

• Positiivilistan ylläpito ja kehittäminen  
• Arviointikäyntejä riskiperusteisesti sekä konsultaatiokäyntejä ja koulutusta 

tarvittaessa 
• Uusien toimijoiden auditointi liittymisen yhteydessä  
• Rehuseminaari yhteistyössä Ruokaviraston kanssa  
 

3. Kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi  
• Terveydenhuollon yhteistyöryhmän ja asiantuntijaryhmien toiminnan 

kehittäminen ja uudelleen organisointi 
• ETU-terveydenhuollon yhteistyöryhmän koollekutsuminen 2020 
• Sika-alan kriisiryhmän koollekutsuminen 
• Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi: 

o Asiantuntijaryhmien toiminnan koordinointi 
o Siipikarjan mikrobilääkkeiden käyttöä ja hyvinvointia kuvaavan 

kansallisen tiedon keruu ja sen kehittäminen 
• Lammasterveydenhuollon eläinlääkäriryhmän toimintaan osallistuminen: 

ETU- lammas- ja vuohieläinlääkäriryhmä 
• AMR-NAP -mikrobilääkeresistenssin kansallisen torjuntaohjelman 

edellyttämien toimenpiteiden toteutus 
 

4. Tautiriskien ja erityistilanteiden hallinta 
• Toimintamallien kirjaaminen tautisaneerauksista eläinlajeittain, erityisesti 

riskikohtien osalta  
• Kustannustehokkaiden saneerauskäytäntöjen kehittäminen  
• Tautisaneerauksiin ja riskienhallintaan liittyvä konsultointi  
• Eläintautivakuutusten koordinointi 

  
5. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen  

• Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa 
• Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta TEHVNK puheenjohtajuus 
• Hyvinvoinnin edistäminen ja sen dokumentointi huomioidaan 

eläinlajikohtaisesti terveydenhuollossa ja tietojärjestelmien kehittämisessä 
 

6. Hankehallinnointi ja -yhteistyö 
• Ruokaketjuhanke 3 – hakemus vireillä 
• EU PiG -hankehallinnointi 
• Muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin osallistuminen ja 

asiantuntijatoiminta 
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o ohjausryhmätoiminnan osalta toiminnanjohtajan hyväksynnällä 
o muun kuin ohjausryhmätoiminnan osalta hallituksen hyväksynnällä 

 
7. Yhteistyö viranomaisten kanssa  

• Säännölliset tapaamiset viranomaistahojen kanssa 
• Toiminnan linjaukset 
• Eläinlääkärien täydennyskoulutuksen kehittäminen 
• Pelisääntöjen sopiminen erityistilanteiden hallinnassa sekä 

mikrobilääkeresistenssin ehkäisyssä ja lääkkeiden hallitussa käytössä. 
• Asetetut työryhmät: Pysyvä mikrobilääketyöryhmä, sikarutto- ja 

lintuinfluenssa-asiantuntijaryhmät, desinfektiotyöryhmä, TEHVNK 
 

8. Viestintä 
• Sähköinen tiedotus 

o Jäsentiedote: vähintään 4 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen vuosittain 
o Sosiaaliset mediat Facebook ja Twitter 

• Kotisivu-uudistus: sisällön täydentäminen 
• Vuosikertomuksen 2019 julkaisu vuosikokoukseen mennessä 
• Lehtikirjoitukset alan ammattilehtiin 
• Viestinnän kehittäminen 

o sisäisen (henkilöstö ja jäsenyritykset) ja ulkoisen viestinnän 
(sidosryhmät) kehittäminen 

• Kotimaisen tuotannon vahvuuksien esilletuonti kotisivuilla myös englanniksi 
• Kääntäjäpalveluiden hyödyntäminen 

 
9. ETT ry:n toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen 

• Henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen  

 

10. Henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpitäminen 
• Osallistuminen ammattitaitoa ja verkostoa kehittävään toimintaan 

kotimaassa ja ulkomailla talous- ja henkilöstöresurssin mukaan 
o AACTING (Hannover), RUAA (Hollanti), ESPHM (Bern), IPVS (Rio de 

Janeiro), ECBHM (Eurooppa), WBC (Madrid) 
• Muu tarvittava koulutus 

o tiedon raportointi ja visualisointi (esim. PowerBI) 
o Eläinlääkäripäivät 
o viestintäkoulutus 
o taloushallinnon koulutukset 

 
11. Talous- ja henkilöstöhallinto 

• Talous- ja henkilöstöhallinto  
• Hankehallinto (Ruokaketjuhanke, EU PiG, salmonellakorvausrahasto)  
• Kehitystoimet: 

o Tietosuoja-asiat  
o Graafinen ohjeistus  
o Toimintatavat ETT:llä  


