ETT:n toimintasuunnitelma 2021

1.

Eläinaineksen tuonnin ohjaus ja tilastointi
• EU:n eläinterveyssäännöstön soveltaminen alkaa 21.4.2021 → tuontiohjeiden päivitys ja
tiedotus elinkeinon tuonninohjauksesta
• Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus ja tilastointi (muut eläimet, jos riskiä
tuotantoeläimille)
• Pohjoismainen yhteistyö vastaavien organisaatioiden kanssa (Suomi koollekutsujana
syksyllä 2021)
2. Rehuihin liittyvä riskienhallinta
• Positiivilistan ylläpito ja kehittäminen, sääntöjen uudistaminen
• Uusien toimijoiden auditointi liittymisen yhteydessä
o ulkomaiset auditoidaan, kotimaiset pääsääntöisesti paperiauditointina →
päivitetään toimintamalli sääntöihin
• Arviointikäyntejä riskiperusteisesti sekä konsultaatiokäyntejä ja koulutusta
tarvittaessa
• Rehuseminaari yhteistyössä Ruokaviraston kanssa
3. Kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi
• Terveydenhuollon yhteistyöryhmän ja asiantuntijaryhmien toiminnan kehittäminen ja
uudelleen organisointi
o ETU-terveydenhuollon yhteistyöryhmän koollekutsuminen 2021
• Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi:
o Asiantuntijaryhmien toiminnan koordinointi
o Siipikarjan mikrobilääkkeiden käyttöä ja hyvinvointia kuvaavan kansallisen tiedon
keruu ja raportointi sekä sen kehittäminen
• ETU- lammas- ja vuohieläinlääkäriryhmän toimintaan osallistuminen:
• AMR-NAP -mikrobilääkeresistenssin kansallisen torjuntaohjelman edellyttämien
toimenpiteiden toteutus
• Nautaterveydenhuoltoon osallistuminen:
o Terveydenhuollon nautaseminaarin järjestäminen
o ETU-nautaeläinlääkäriryhmän puheenjohtajana toimiminen
o Vasikkaterveyden ja vasikoiden hyvinvoinnin kehittäminen
o Nautaterveydenhuoltoon liittyvä luennointi
4.

Tautiriskien ja erityistilanteiden hallinta
• Toimintamallien kirjaaminen tautisaneerauksista eläinlajeittain, erityisesti riskikohtien
osalta
• Kustannustehokkaiden saneerauskäytäntöjen kehittäminen
• Tautisaneerauksiin ja riskienhallintaan liittyvä konsultointi ja
saneerausosaajaverkoston kehittäminen
• Tautisuojauksen arvioinnin edistäminen
• Yhteistyö eläintautivakuutusta tarjoavien yritysten kanssa ja saneerauskustannusten
korvausmallien suunnitteluun osallistuminen
• Sika-alan kriisiryhmän koollekutsuminen

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
• Hyvinvointimerkin kehitystyön seuraaminen ja elinkeinon tietojärjestelmien
tuottaman hyvinvointia kuvaavan tiedon esillä pitäminen mahdollisesti luotavan
merkinnän pohjaksi
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6. Hankehallinnointi ja -yhteistyö
• Hankehallinnointi:
o Ruokaketjuhanke 3
• Hankeyhteistyö
o Suojaa SiKana -hankkeen ohjaus-, seuranta- ja siipikarjayhteistyöryhmä
o VN TEAS-hanke
• Muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin osallistuminen ja
asiantuntijatoiminta toiminnanjohtajan hyväksynnällä
7. Yhteistyö viranomaisten kanssa
• Säännölliset tapaamiset viranomaistahojen kanssa
o Toiminnan linjaukset
• Eläinlääkärien täydennyskoulutuksen kehittäminen
• Pelisääntöjen sopiminen erityistilanteiden hallinnassa sekä mikrobilääkeresistenssin
ehkäisyssä ja lääkkeiden hallitussa käytössä
• Asetetut työryhmät: Pysyvä mikrobilääketyöryhmä, sikarutto- ja lintuinfluenssaasiantuntijaryhmät, TEHVNK, villisikatyöryhmä
8.

Viestintä
• Sähköinen tiedotus
o Jäsentiedotus uutiskirjeenä: vähintään 4 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen
vuosittain
o Sosiaaliset mediat Facebook ja Twitter
• Verkkosivuston www.ett.fi ylläpito: sisällön täydentäminen
• Vuosikertomuksen 2020 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
• Viestintästrategian ja -suunnitelman laatiminen
• Palautteen keräämistavan kehittäminen ETT:n toiminnasta
9. ETT ry:n toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen
• ETT:n laatujärjestelmän suunnittelu
• Henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen
• Säännölliset kehityskeskustelut
10. Henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpitäminen
• Osallistuminen ammattitaitoa ja verkostoa kehittävään toimintaan kotimaassa ja
ulkomailla talous- ja henkilöstöresurssin mukaan
o RKH3-hankkeen puitteissa AACTING (Hannover), RUAA (Hollanti)
• Muu tarvittava koulutus
o Tiedon raportointi ja visualisointi (esim. Excel, PowerBI)
o Eläinlääkäripäivät, Tuotantoeläinlääkäripäivät
o Viestintäkoulutus
o Taloushallinnon koulutukset
11. Hallintoasiat
• Talous- ja henkilöstöhallinto
• Hankehallinto
o RKH3
o Sika-alan eläintautirahasto
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