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Toimintaperiaate ja strategia 

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 elin-
tarvikkeiden turvallisuudelle. 

STRATEGIA 
ETT:n strategia päivitettiin toimintavuonna seuraavaksi viisivuotiskaudeksi 2020–2024. 
Strategiassa palattiin takaisin ETT:n alkuperäisiin ydintehtäviin eli tarttuvien eläintautien 
ehkäisyyn, mutta huomioitiin myös eläinten hyvinvoinnin edistämisen rooli yhdistyksen 
toiminnassa. Laadittu strategia huomioi myös elinkeinon tarpeet eläintuotannon vah-
vuuksien ja tuotannon laadun todentamiselle järjestelmien tuottaman tiedon avulla. 
Ydinprosessit säilyivät ennallaan yhdistyksen toiminnan linjauksina. 

• Edistämme tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
alkutuotannon tuottavuutta ja elintarviketurvallisuutta 
suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn tukemiseksi

Missio=suuri 
tehtävämme

• Elintarvikkeiden laatu = Korkeatasoinen ja dokumentoitu 
eläinten terveys ja hyvinvointi sekä elintarviketurvallisuus 
pohjoismaisella huipputasolla.

Visio=mitä 
haluamme 

tulevaisuudessa

• Osaaminen, avoimuus, yhteistyökyky, vastuullisuus, 
asiakaslähtöisyysArvot

• Tarttuvien eläintautien ja tuoteturvallisuusriskien hallinta
• Turvallinen eläinaineksen tuonti ja kotimaan eläinkauppa
• Turvallinen rehun käyttö
• Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
sekä lääkitystarpeen vähentäminen

• ETT:n järjestelmien kehittäminen tukemaan tilojen 
kannattavuutta ja tuottamaan kaupallisesti hyödynnettävää 
tietoa jäsenyrityksille

Ydinprosessit

• Tyytyväinen asiakas
• ETT on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu 
asiantuntijataho

Henkilökohtaiset 
tavoitteet
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 Strategiassa huomioitiin myös toiminnan tärkeimmät sidosryhmät: 

 

 

  

ETT

Jäsen-
yritykset

TuottajatEläin-
lääkärit
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Toiminnanjohtajan tervehdys 

Toimintavuosi ETT:llä on jälleen ollut kiireinen sekä perustehtävien että hankkeiden pa-
rissa. Vuodesta tekee varsin poikkeuksellisen tammikuussa alkanut covid-19-pandemia. 
Koko ihmiskunta oli uusien haasteiden edessä. Koronavirus levisi kulovalkean tavoin koko 
maailmaan. Työelämässä ja kokoustavoissa jouduimme sopeutumaan tilanteeseen siirty-
mällä etätöihin ja täysin etäkokouksiin suojataksemme itseämme ja muita ihmisiä viruk-
selta. Tätä kirjoittaessa virusta vastaan on kehitetty rokote ja maailmanlaajuiset väestön 
rokotukset ovat alkaneet – tosin ennakoitua hitaammin. On todennäköistä, että vuosi 
2021 on vielä elettävä poikkeusolosuhteissa ja se, mihin maailma palautuu, ei vielä ole tie-
dossa.  

Teams- ja muut etäkokousyhteydet ovat mahdollistaneet yhteistyön jatkumisen katta-
vana jäsenyritysten ja sidosryhmien kanssa. Toiminnan kehittäminen ja ideointi kaipaisi 
kasvokkain pidettyjä ideariihiä, vaikka rutiinit sujuvat näinkin.  

Covid-19-pandemian aikana suomalaisen ruuan arvostus on noussut ja kotoperäisen tuo-
tannon puhtaus ja turvallisuus on tullut esiin. Tämän trendin toivon pysyvän suomalais-
ten mielissä jatkossakin ja toimivan myös tuotannon vientivalttina. 

ETT:n perustehtävät on pystytty hoitamaan kuten ennenkin. Tuonninohjaukseen pande-
mian aiheuttamat matkustamis- ja liikennerajoitteet toivat omia erityispiirteitään. Positii-
vilista työllisti tuttuun tapaan. Salmonellasaneerauksia tehtiin totuttuun tapaan ja vaikka 
tapauksia olikin vähemmän kuin edellisenä vuonna, tartuntoja saneerattiin myös hyvin 
suurissa yksiköissä. Siipikarjan terveydenhuollossa kiinnitettiin erityistä huomiota tilata-
son tautisuojauksen ja sen arvioinnin kehittämiseen sekä kotimaisen tuotannon vah-
vuuksien esille tuomiseen. 

Hankkeiden ja avustusten kautta pystyimme alentamaan jäsenyritysten toisen jäsenmak-
suerän suuruutta. Huhtikuussa alkoi uusi, aiempia kattavampi Ruokaketjuhanke 3, jossa 
päätavoitteena on Nasevan laatujärjestelmän sertifiointi. Nasevan laatujärjestelmän ke-
hittämistyöstä nousi ajatuksia myös Sikavan laatujärjestelmän parantamiseksi – onhan 
tarkoituksena laajentaa nykyistä ETT:n Sikavaa koskevaa sertifikaattia kattamaan myös 
Nasevan laatujärjestelmä. Hankkeelle saatiin myös merkittävästi varoja Naseva- ja Sikava-
järjestelmien kehittämiseksi ruokaketjun laadun dokumentointitarpeisiin. 

Ruokavirasto rahoitti avustuksellaan Nasevaan ohjelmoitavan Biocheck.UGent® tautisuo-
jauksen arviointijärjestelmän. Sikavan alaisuudessa aloitettiin hanke, jonka tarkoituksena 
on parantaa sikatilojen tautisuojausta ja laatia malli keskinäisestä eläintautirahastosta 
isojen salmonellavahinkojen korvaamiseksi sikatiloille. ETT:n toiminta ja elinkeinojen si-
toutuminen tautisuojauksen arvioinnin kehittämiseen eri eläinlajeilla sai kiitosta myös 
EU:n maatalousministereiltä. 

Toimintavuonna eläinten hyvinvoinnin kehittämisen osalta laadittiin konkreettisia ohjeita 
eri eläinlajeille ja osallistuttiin keskusteluun eläinten hyvinvointimerkin kriteereistä ja 
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tulevan ohjelmakauden eläinten hyvinvointikorvauksen ehdoista. Yhdistys toi keskuste-
luissa esille erityisesti Nasevan ja Sikavan tietojen merkitystä ja hyödyntämismahdolli-
suutta. 

Toimintavuonna 2020 ETT sai uusia toimihenkilöitä Sikavaan. Alkuperäinen ETT:n henki-
löstö alkaa olla vähemmistönä uusien toimihenkilöiden myötä, mutta vain riittävän pitkän 
siirtymäajan avulla saamme asiantuntemuksen ja hiljaisen tiedon verkostoineen myös tu-
levien asiantuntijoiden käyttöön ja avuksi. 

Kiitän kuluneesta vuodesta ETT:n jäsenyrityksiä, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Yhteistyöllä 
voimme jatkaa aiemmin viitoitettua polkua suomalaisten eläinten terveyden, hyvinvoin-
nin ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. 

 

 

  
Ina Toppari 
Toiminnanjohtaja 
28. tammikuuta 2021 
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Yhdistyksen hallinto ja organisaatio 

Vuosikokous 
Yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee yhdistyksen 
hallituksen ja sille puheenjohtajan. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Helsingissä 
27.2.2020. 

Hallitus 
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon jäsenet valitaan siten, että meijeri-, teuras-
tamo- ja siipikarjateurastamo-/munapakkaamotoimialat ovat mahdollisimman tasa-puo-
lisesti edustettuina.  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Pohjamo Valio Oy:stä. Hallitukseen valittiin li-
säksi seuraavat seitsemän jäsentä ja seitsemän varajäsentä: 

Kjerp Ann-Charlott, Valio Oy Sarjokari Kristiina, Valio Oy 
Mäkelä Ari, Valio Oy Laitinen Hanna, Valio Oy 
Kilpeläinen Sami, Arla Oy Autere Anu, Ruhan Meijeri Oy (Arla-ryhmä) 
Paakkala Olli, HKScan Finland Oy Jäppilä Veli-Matti, 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 yhteensä seitsemän kokousta, joista kaksi läsnäolokokouk-
sena, yhden sähköpostikokouksena ja neljä Teams-kokouksena, sekä yhden Teams-työpa-
jan. 

Tilintarkastus 
Yhdistyksen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, Seinäjoki.  
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Jäsenistö 
Yhdistyksellä on sekä varsinaisia jäseniä että kannattajajäseniä. Vuonna 2020 varsinaisia 
jäseniä olivat seuraavat 36 (2019: 36) 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 
Rönkä Oy  
Snellmanin Lihanjalostus Oy 

Munapakkaamot: 
DAVA Foods Finland Oy 
Kieku Oy 
Kurjessuon Munapakkaamo 
Munapiste Stam 
Närpiön Munapakkaamo Oy Ab 
Kannattajajäsenet 

Yhdistyksellä oli 149 kannattajajäsentä (2019: 150). Kannattajajäseninä oli mm. eläinlääkä-
reitä, rehu- ja vakuutusalan yrityksiä, maatalousalan organisaatioita ja oppilaitoksia sekä 
muita sidosryhmiä. 



TALOUSYHTEENVETO 

Sivu 7 

Talousyhteenveto 

Toiminnan rahoitus  
Yhdistyksen toimintaa rahoitettiin pääasiassa jäseniltä perittävillä jäsen- ja vuosimak-
suilla. Yhdistys sai tuloja myös kannattajajäsenmaksuina sekä luennointi-, tiedotus- ja asi-
antuntijapalvelutuottoina. Käynnissä oleviin hankkeisiin saatiin avustuksia. 

Jäsen- ja vuosimaksutuotot  
ETT:n jäsenmaksu vuonna 2020 oli 22,40 € / jäsenmaksuyksikkö (2019: 22,00 €). Yksi jäsen-
maksuyksikkö vastasi tuottajille v. 2019 tilitettyä alkavaa 165 000 €.  ETT:n varsinaisten jä-
senten yhdistykselle maksamat jäsenmaksut olivat yhteensä 249 986,12 € (2019: 240 
442,92 €). 

Sikavan toimintaa rahoitettiin jäsenten maksamilla vuosimaksuilla, jotka olivat yhteensä 
243 219,16 € (2019: 199 267,53 €).  

Nasevan toimintaa rahoitettiin siten, että meijereiden osuus oli 2/3 ja teurastamoiden 
osuus 1/3 kokonaiskustannuksista. Vuosimaksu jaettiin Nasevan jäsenmeijereiden ja jä-
senteurastamoiden kesken tuottajille tilitettyjen maitolitrojen ja naudanlihakilojen suh-
teessa ja sitä perittiin yhteensä 307 000,19 € (2019: 267 000,12 €).  

Kannattajajäsenmaksutuotot 
Yhdistyksen saamat kannattajajäsenmaksutuotot olivat 32 980,81 € (2019: 32 680,00 €). 

Varsinaisen toiminnan tuotot 
Varsinaisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 409 375,89 € (2019: 215 333,63 €), josta saatu-
jen avustusten ja tukien osuus oli 194 726,80 € (2019: 136 170,85 €). 

Tulos 
Koko yhdistyksen tulos oli 90 012,14 € (2019: -15 020,25 €). Se muodostui kustannuspaikoit-
tain (sis. alakustannuspaikat) seuraavasti:  

ETT:n ylijäämä 18 034,37 € (2019: alijäämä -63 308,91 €) 

Sikavan ylijäämä 26 914,04 € (2019: ylijäämä 19 616,65 €) 

Nasevan ylijäämä 45 063,73 € (2019: ylijäämä 28 672,01 €) 

Pirjo Kortesniemen muistorahasto  
Muistorahastotilille oli kertynyt varoja 32 489,07 € (2019: 27 493,25 €). Varoja ei käytetty tili-
kauden aikana. 
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Tase 

 

VASTAAVAA    31.12.2020  31.12.2019 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
Aineelliset hyödykkeet  
Koneet ja kalusto    13 426,22  13 452,64 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   13 426,22  13 452,64 

 Pysyvät vastaavat yhteensä   13 426,22  13 452,64 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
Saamiset 
Pitkäaikaiset 
   Pirjo Kortesniemen muistorahasto  32 489,07  27 493,25 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä  32 489,07  27 493,25 

  Lyhytaikaiset 
     Myyntisaamiset   10 062,19     1 626,38 
     Siirtosaamiset   0,00  28 758,77 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   10 062,19   30 385,15 

  Saamiset yhteensä   42 551,26  57 878,40 

  Rahat ja pankkisaamiset  557 315,66                                   457 964,55 

Vaihtuvat vastaavat yhteens   599 866,92                            515 842,95 

VASTAAVAA YHTEENSÄ   613 293,14                         529 295,59  
          

VASTATTAVAA       

OMA PÄÄOMA 
Liittymismaksut   74 087,32  73 587,32 
Edellisten tilikausien voitto  269 908,60                          284 928,85 
Tilikauden tulos   90 012,14                            -15 020,25 

       Oma pääoma yhteensä        434 008,06                           343 495,92 

 VIERAS PÄÄOMA 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
   Pirjo Kortesniemen muistorahasto   32 489,07  27 493,25 
   Siirtovelat   0,00    7 808,30 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   32 489,07    35 301,55 

  Lyhytaikainen vieras pääoma 
   Ostovelat     1 147,96   18 226,74 
   Muut velat     28 968,89   27 924,68 
   Siirtovelat   116 679,16  104 346,70 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 146 796,01  150 498,12 
 
Vieras pääoma yhteensä  179 285,08  185 799,67 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   613 293,14  529 295,59 
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Tuloslaskelma 

 

 
 

  

               1.1. - 31.12.2020     1.1. - 31.12.2019 
     
Varsinaisen toiminnan tuotot          409 375,89            215 333,63 
 
        Luennointitoiminta                 8 056,63                  9 561,36 

Tiedotustoiminta                    990,00                   600,00 
Asiantuntijapalvelut             202 602,46                       65 201,42 

  Saadut avustukset ja tuet             194 726,80                       136 170,85        
 Muu varsinainen toiminta                                                                                3 000,00                         3 800,00 

 
 
  Varsinaisen toiminnan kulut         -1 152 546,91                -969 696,62 

 
   Henkilöstökulut            -723 905,78            -595 887,71 
   Poistot                -4 475,42                 -11 150,61 
   Muut kulut            -424 165,71            -362 658,30 
    
 Tuotto-/Kulujäämä            -743 171,02            -754 362,99 
       
    
 Varainhankinta             833 186,28            739 390,57 

 
  Varainhankinnan tuotot             833 186,28              739 390,57 
   
     
 Tuotto-/Kulujäämä               90 015,26             -14 972,42 
     
 Rahoitustoiminta                         -3,12                      -47,83 
   
  Korkokulut                         -3,12                      -47,83 
     
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)               90 012,14              -15 020,25 
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ETT 

HENKILÖSTÖ 
ETT:n toimihenkilöinä työskenteli viisi henkilöä: toiminnanjohtaja Ina Toppari, hallintovas-
taava Marketta Rantala ja kolme asiantuntijaeläinlääkäriä Olli Ruoho, Hannele Nauholz ja 
Hertta Pirkkalainen. Olli Ruoho toimi myös yhdistyksen varatoiminnanjohtajana. 

TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUMINEN 

1. Eläinaineksen tuonnin ohjaus ja tilastointi 

• Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus ja tilastointi kuuluu yhdistyksen perustehtä-
viin. Valtaosa Suomeen vuonna 2020 tuoduista tuotantoeläimistä ja eläinai-
neksesta tuli elinkeinon ETT:n kautta antamien ohjeiden mukaisesti.  

o Maitorotuisia hiehoja tuotiin vain yhdelle hiehoasemalle alkionsiirtotoi-
mintaa varten. Yksi nautatuonti Virosta tuli Suomeen ETT:n lisäohjeita 
noudattamatta. Tuodut eläimet tutkittiin kuitenkin Suomessa eristyk-
sessä ETT:n ohjeiden mukaan.  

o Munintakanojen tuotantopolven siitosmunatuonneista Ruotsista, Tans-
kasta ja Hollannista ei raportoitu ETT:lle ohjeiden mukaisesti. Suurin osa 
broilereiden siitosmunista, jotka kaikki tuotiin ETT:n ohjeiden mukaan, 
haudotaan Suomessa untuvikkovientiä varten.  

o Sikoja tuotiin vain yhdelle karjuasemalle keinosiemennystoimintaan. 

                

• Eläintautilainsäädännön muuttuessa 21.4.2021 alkaen ETT järjesti sianjalostusta 
harjoittaville yrityksille kaksi infotilaisuutta tulevista sikojen jalostustoimintaa 
sekä sikojen ja niiden sukusolujen sisämarkkinakauppaa ja vientiä koskevista 
muutoksista. ETT osallistui myös Ruokaviraston järjestämään vastaavanlaiseen 
tilaisuuteen naudanjalostussektorilla. 
 

 Hollanti Norja Ruotsi Saksa Tanska UK Sveitsi Viro Itävalta Kaikki yhteensä

Alpakka 11 11

Laama 7 7

Lammas 2 2

Nauta 52 3 4 59

Liharodut 7 3 4 14

Maitorodut 45 45

Siipikarja 30 373 1 629 157 15 494 806 12058 72800 17 239 194

Broileri 1 629 157 15 477 510 72800 17 179 467

vp 719 437 2 320 721 757

tp 909 720 15 475 190 72800 16 457 710

Kalkkuna 12058 12 058

vp 12058 12 058

Munintakana 30 373 17 296 47 669

ivp 2 096 2 096

vp 30 373 15 200 45 573

Sika 74 55 128
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• 12.-14.2.2020 ETT osallistui Norjan Askissa Oslon lähellä pohjoismaiseen yhteis-
työkokoukseen, jonka aiheina olivat mm. elinkeinon tuonninohjaus ja tautivas-
tustus. Kokouksessa olivat lisäksi edustettuina Norjan eläinterveydenhuollon 
organisaatio Animalia (tuonninohjaus KOORIMP), Ruotsin Svenska Djurbön-
ders Smittskyddskontroll ja Tanskan Seges. 

2. Rehuihin liittyvä riskienhallinta  

• Eläinten terveys ETT ry ylläpitää positiivilistaa rehualan yrityksistä, jotka sitou-
tuvat positiivilistan sääntöihin ja osoittavat riskinhallintakykynsä salmonellan 
suhteen yli lakisääteisen tason menevin vapaaehtoisin toimin. Positiivilistatoi-
minta jatkui edellisvuosien tapaan. Listalta poistui kaksi yritystä toiminnan 
päätyttyä, ja listalle hyväksyttiin kaksi uutta rehualan toimijaa. Vuoden lopussa 
positiivilistalla oli 49 rehualan toimijaa. Lista julkaistiin säännöllisesti Maaseu-
dun Tulevaisuudessa ja Landsbygdens Folkissa sekä ETT:n verkkosivuilla. 

• Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi ETT:n Rehusemi-
naaria ei järjestetty toimintavuoden aikana. 

• ETT osallistui työryhmään, jonka maa- ja metsätalousministeriö kutsui koolle 
pohtimaan toimintaympäristön muutoksia ja laatimaan rehualalle uuden toi-
menpideohjelman vuosille 2021-2030. 

• Rehualan toimijoiden auditointeja ei toimintavuonna tehty covid-19-pande-
miatilanteen vuoksi. 

3. Kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi 

• ETT koordinoi siipikarjan kansallista terveydenhuoltoa Suomessa (s. 15).  
• ETT osallistui Helsingin yliopiston koordinoimaan ETU-lammas- ja vuohieläin-

lääkäriryhmän toimintaan. Ryhmä laati eläinlääkäreille toimintasuosituksen 
lampaiden hallittuun loistorjuntaan. 

4. Tauririskien ja erityistilanteiden hallinta 

• ETT osallistui useiden salmonella-, EHEC- ja dysenteriatilojen saneeraukseen 
vuonna 2020. Tilakäyntejä tehtiin yhteensä 100 kpl, joista  

o 41 tilakäyntiä 13 sikasalmonellatilalle,  
o 11 tilakäyntiä viidelle sikadysenteriatilalle 
o 33 tilakäyntiä 13 nautasalmonellatilalle 
o Neljä käyntiä EHEC-tiloille 
o 11 tilakäyntiä kolmelle siipikarjasalmonellatilalle  

5. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen  

• Hyvinvointiasioita käsiteltiin RKH3-hankkeen puitteissa mm. lehmien ja vasi-
koiden osalta. Ohjeistusta vasikoiden eläinliikenteeseen liittyen valmisteltiin 
seuraavaa vuotta varten. Siipikarjan hyvinvointia kuvaavan kansallisen tiedon 
keruun suunnittelu aloitettiin kalkkunoiden ja broileriemojen osalta kartoitta-
malla niiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 
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• Olli Ruoho toimi Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan puheenjoh-
tajana. 

6. Hankehallinnointi ja -yhteistyö 

• ETT teki yhteistyötä useissa hankkeissa: 
o Suojaa SiKana – sika- ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämis 

-hankkeessa osallistuttiin hankkeen suunnitteluun sekä ohjaus- ja seu-
rantaryhmän toimintaan. Lisäksi toimihenkilöt luennoivat hankkeen 
webinaareissa. 

o Terve karja kannattaa -hankkeen kanssa tehtiin yhdeksän 
Biocheck.UGent® -pilottikäyntiä tautisuojaukseen liittyen.  

o Yhteistyöluentoja pidettiin muun muassa sorkkaterveyteen ja tautisuo-
jaukseen liittyen Elina-, Maili- ja ÄlyNauta–hankkeiden kanssa. 

o Luonnonvarakeskus LUKEn ”Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen 
eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä” -hankkeeseen osal-
listuttiin ohjausryhmätyöskentelyn ja merkin kriteerien valmistelun ja 
Lintuinfluenssan leviämiseen vaikuttavien riskitekijöiden kartoitus ja 
sen alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomen kananmuna- ja broi-
lerituotannossa kommentoinnin osalta.  

o Luonnonvarakeskus LUKEn ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta -hankkeeseen osallis-
tuttiin mm. ohjausryhmätyöskentelyn, luennoinnin ja hankemateriaalin 
kommentoinnin muodossa. 

o VN TEAS –rahoitteisessa ”Salmonellan leviäminen suomalaisille nauta- 
ja sikatiloille” -hankkeessa kartoitettiin syitä salmonellan leviämiseen 
yhteistyössä Ruokaviraston kanssa 

o KRYPTO-hankkeessa selvitettiin syitä kryptosporidien leviämiseen nau-
tatiloille. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä ETT:n kanssa Ruokavirasto, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto, 
Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio. 

• Lisäksi osallistuttiin usean hankkeen ohjausryhmään, mm.:  
o Bioturvallisuus – elinehto tulevaisuuden sikatiloille (Satafood Kehittä-

misyhdistys ry ja Finnpig Oy) 
o Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen koti-

eläintiloilla (Ruokavirasto, Luke) 
o Kolibasilloosin hallinta siipikarjan tuotantoketjussa -hanke (Ruokavi-

rasto)  
o Lintuinfluenssan leviämiseen vaikuttavien riskitekijöiden kartoitus ja 

sen alueellinen ja ajallinen esiintyminen Suomen kananmuna- ja broi-
lerituotannossa -hanke (Ruokavirasto, Luomus) 

o Lypsykarjan strateginen terveydenhuolto - karjan terveys talouden kil-
pailutekijänä -hanke (Satafood Kehittämisyhdistys ry) 

https://tietokayttoon.fi/-/salmonellan-leviaminen-suomalaisille-nauta-ja-sikatiloille
https://tietokayttoon.fi/-/salmonellan-leviaminen-suomalaisille-nauta-ja-sikatiloille
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o Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja sertifi-
ointi lypsykarjatalouden tukemiseksi -hanke (Ruokavirasto) 

o Lypsylehmien sorkka-alueen ihotulehdus – uusi uhka lypsykarjatalou-
delle (Ruokavirasto, HYELTDK) 

o SAPARO-hanke (Helsingin yliopisto) 
o SusPigSys-hanke (Helsingin yliopisto) 
o Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot -hanke (Ruokavi-

rasto, Helsingin yliopisto, Estonian University of Life Sciences, MMM) 
o VirSta-hanke: Virusten esiintyvyys ja säilyvyys elintarviketuotantoket-

jussa ja elintarviketeollisuuden prosesseissa (Helsingin yliopisto ja Ruo-
kavirasto) 

7. Yhteistyö viranomaisten kanssa  

• Ruokaviraston ja ETT:n yhteistyöpalavereita pidettiin 2020 aikana neljä kertaa. 
Yhteistyö läänin-, kunnan- ja valvontaeläinlääkäreiden kanssa oli erittäin tiivistä 
useiden tautisaneerausten kautta. 

• ETT osallistui Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston koordinoimaan Tila- ja 
lupavalvontafoorumiin, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan 
maatilojen viranomaisvalvonnasta tuottajajärjestöjen ja keskusviranomaisten 
sekä valvovien viranomaisten kesken. 

• ETT kutsuttiin työ- ja elinkeinoministeriön asettaman turvetyöryhmän kuulta-
vaksi asiantuntijana turpeen käytöstä kotieläintaloudessa tuotantoeläinten ter-
veyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Ryhmän tehtävänä on selvittää, miten 
turpeen käyttöä voidaan suunnata hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman 
jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun turpeen energiakäyttö hallitusoh-
jelman mukaisesti vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä. 

• ETT osallistui syksyn aikana neljään viranomaisten koordinoimaan ASF-val-
miusharjoitukseen, joissa selvitettiin viestintää, rajoitusvyöhykkeiden muodos-
tamista ja eläinliikenteen järjestämistä tautiepäilyn tai taudinpurkauksen ai-
kana. 

8. Viestintä 

• ETT julkaisi neljä suomenkielistä ja yhden ruotsinkielisen uutiskirjeen, jotka ja-
ettiin yhdistyksen jäsenille, kannattajajäsenille ja sidosryhmille. Lisäksi ajan-
kohtaisista asioista tiedotettiin yhdistyksen verkkosivujen ja sosiaalisen me-
dian kautta (Facebook, Twitter) sekä Helsingin yliopiston ylläpitämän tuotan-
toeläinlääkäreiden sähköpostilistan kautta.  

• Julkaistiin ETT:n vuosikertomus 2019. 
• Toimihenkilöt osallistuivat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämään Sel-

keämpää hankeviestintää -koulutukseen. 

9. ETT ry:n hallinnon ja toimintatapojen kehittäminen 

• ETT:n sisäisiä henkilöstöpalavereita pidettiin 7 kertaa. 
• Käytiin kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. 
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• Tietosuoja-asiat ja -seloste päivitettiin. 
• Toimintatavat ETT:llä opas päivitettiin.  

10. Henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpitäminen 

• ETT:n henkilöstö kouluttautui runsaasti vuoden 2020 aikana. Erilaisiin eläinlaji-
kohtaisiin koulutuksiin osallistuttiin 130 kertaa. Lisäksi oppia saatiin mm.  
Teamsin käytöstä, viestinnästä ja laatujärjestelmistä. 

• ETT osallistui FAO:n ASF preparedness -verkkokoulutukseen sekä ASF-Stop -
hankkeen päätösseminaariin Italiassa, jossa oli esillä myös posteri sikatilojen 
Biocheck-arvioinneista.  
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SIIPIKARJAN TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIO  
ETT ry koordinoi siipikarjaterveydenhuollon kansallista yhteistyötä Suomessa. Toimintaa 
linjaa kaksi asiantuntijaryhmää, ETU-lihasiipikarja- ja ETU-muna-asiantuntijaryhmä.  

Molemmat ryhmät piti-
vät keväällä 2020 erikseen 
yhden Teams-kokouksen, 
jossa linjattiin sektorin toi-
mintavuoden tavoitteet. 
Molemmilla sektoreilla ta-
voitteeksi asetettiin mm. 
tautisuojauksen ja sen arvi-
oinnin edistäminen tiloilla.  

Kananmunantuotantotilo-
jen Biocheck.UGent-arvioin-
tilomake käännettiin ETT:n 
Ruokaketjuhanke 3:n puit-
teissa suomeksi yhteis-
työssä Suojaa SiKana -hank-
keen kanssa. 

Broilerikasvattamoiden 
Biocheck-arvioinneista jul-
kaistiin ensimmäiset tulok-
set ETT:n uutiskirjeessä 4-
2020. Arviointeja on tehty 
Suomessa tähän mennessä 
vasta 20 tilalla. Vertailu Suo-
men keskiarvojen ja kaikkien eri maissa tehtyjen arviointien keskiarvopisteiden välillä on 
siis lähinnä suuntaa antavaa.  

Broilerikasvattamoiden Biocheck.UGent-arviointien tulokset (n=20) Suomessa: 

ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmä 2020  
• Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry, puheenjoh-

taja  
• 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 Mar-

tikainen)  
• 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  
• Sanna Simula, Länsi-Kalkkuna Oy  
• Liisa Kaartinen, Ruokavirasto/valvonta  
• Pia Vennerström, Sanna Ylä-Autio ja Riikka Kaarto, Ruo-

kavirasto/tutkimus  
• Kristiina Törmä, Ruokavirasto /tarkastuseläinlääkärit 

(varalla Katri Halinen-Elemo)  
• Anni Heikkonen, AVI (varalla Matti Nyberg)  
• Sanna Ylä-Autio, valvontaeläinlääkärit (9/2020 alkaen)  
• Hannele Nauholz, ETT ry, siht. 
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Suomessa on arvioitu kriittisesti muita maita heikommaksi esim. se, ettei untuvikkoja 
aina tuoda tilalle ensimmäisenä, eikä kuljetusajoneuvoa aina desinfioida tilojen välillä. 
Tämä täytyy kuitenkin suhteuttaa siihen, että Suomessa tuotanto on sopimuspohjaista, ja 
tila saa untuvikkonsa aina samalta hautomolta. Suomalaisen toimintatavan mukainen 
kasvattamoiden kertatyhjennys ilman harvennusta taas erottuu selkeästi muun maail-
man tilastosta edukseen. Myös kävijöiden osalta tautisuojaus oli hoidettu arvioiduilla ti-
loilla hyvin. 

ETU-siipikarja-asiantuntijaryhmien yhteiskokous järjestettiin Teams-kokouksena syys-
kuussa 2020. Kokouksessa yliopistonlehtori Eija Kaukonen Helsingin yliopiston eläinlääke-
tieteellisestä tiedekunnasta esitteli toimenkuvaansa, joka sisältää siipikarjan hyvinvointiin, 
terveydenhuoltoon ja sairauksiin sekä elintarvikehygieniaan liittyvää opetusta ja tutki-
musta.  

ETT kutsui lisäksi koolle kaksi kokousta, 
joissa suunniteltiin kananmunantuo-
tantosektorin terveydenhuollon kehit-
tämistä ja mahdollisuutta palkata sek-
torille oma eläinlääkäri. Todettiin, 
että ensin on tärkeää edistää jo käyn-
nissä olevien hankkeiden avulla tilojen 
tuotannonseurantaa (Siipikarjaliiton 
ruokaketjuhanke) ja tautisuojausta 
(Suojaa SiKana -hanke) ja jakaa tuotta-
jille tietoa ennaltaehkäisevän tervey-
denhuollon merkityksestä. ETT luennoi 
kananmunantuottajille tilatason tauti-
suojauksesta mm. Kotieläinalalle kil-
pailukykyä bioturvallisuudesta -hank-
keen puitteissa.  

 

 

ETT osallistui Ruokaviraston koordinoimaan IB-työryhmään (kanojen tarttuva keuhkoput-
kentulehdus). Ryhmä kartoitti rokotustarvetta Suomessa ja mahdollista rokotusohjelmaa 
taudin varalta.  

ETU-siipikarjaeläinlääkäriryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 aikana.  

 

 

ETU-muna-asiantuntijaryhmä 2020  
• Pasi Pärnänen, MTK, puheenjohtaja  
• Hanna Hamina, Suomen Siipikarjaliitto ry  
• Juha Salo, Kananmunayhdistys  
• Merita Raikaslehto, Munapakkaamot/DAVA 

Foods Finland Oy  
• Sarianne Lukkaroinen, Munapakkaa-

mot/Kieku Oy  
• Marko Haavisto, Haaviston siitoskanala  
• Pertti Lehtonen, LSK Poultry Oy (varalla 

Sanna Muurama)  
• Anna Setälä, Tonest Oy  
• Liisa Kaartinen, Ruokavirasto/valvonta  
• Pia Vennerström, Suvi Lehtoniemi ja Riikka 

Kaarto, Ruokavirasto/tutkimus  
• Jani Soini, läänineläinlääkäri  
• Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri  
• Sanna Ylä-Autio, valvontaeläinlääkärit (9/2020 

alkaen)  
• Hannele Nauholz, ETT ry, sihteeri 
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Siipikarjan hyvinvointi  

ETT keräsi yhteen kansallisen tilaston broilereiden hyvinvointia kuvaavista tie-
doista 2020. Seurattavia parametrejä olivat broilereiden ensimmäisen viikon, koko kasva-
tusajan ja kuljetuksen aikaiset poistumat, kokojyvien käyttö broilereiden ruokinnassa, jal-
kapohjien kunto teurasparvissa sekä kokoruho-, selluliitti- ja vesipöhöhylkäykset. Tilas-
toitu osuus suomalaisesta broilerintuotannosta kattoi n. 99,9 %.   

Broilereiden jalkapohjaterveystilastot julkaistaan säännöllisesti ETT:n verkkosivujen lisäksi 
mm. Ruoka-tiedon Tietohaarukassa. Broilereiden jalkapohjaterveystilasto 2012-2020 

 

 

Kuva: Broilereiden jalkapohjaterveyden arvioinnin tulokset Suomessa 2012-2020 

< 20 pistettä = erinomainen jalkapohjaterveys 

< 40 pistettä = hyvä jalkapohjaterveys 

40-80 pistettä = tulehdusmuutoksia havaittavissa → olosuhteisiin, kuten kui-
vikkeen laatuun ja ilmanvaihtoon on kiinnitettävä huomiota 

> 80 pistettä = voimakkaat tulehdusmuutokset → tarkastuseläinlääkärin il-
moitus tuottajalle ja aluehallintovirastolle toimenpiteitä varten. 

 

Mikrobilääkkeiden vastuullisen käytön edistäminen siipikarjatuotannossa  

ETT:n kautta kerättiin yhteen kansalliset tiedot lihasiipikarjatuotannossa vuonna 2019 an-
tibiootein lääkittyjen broileri- ja kalkkunaparvien määristä ja käytetyistä antibioo-
teista sekä niiden käytön syistä. Kansalliset yhteenvedot lääkittyjen parvien osuudesta 
koko tuotannosta julkaistiin ETT:n verkkosivuilla. Tarkempaa tietoa käytetyistä lääkkeistä 
ja niiden määristä toimitettiin asiasta vastaavien viranomaisten käyttöön tilastointia var-
ten. Tilastoitu osuus suomalaisesta siipikarjanlihantuotannosta kattoi n. 99 %.   
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https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2021/01/Broilereiden-jalkapohjaterveys_2012-2020.pdf
https://www.ett.fi/siipikarja/laakitys/
https://www.ett.fi/siipikarja/laakitys/
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Antibioottien käyttötiedon keruu jatkui myös kananmunantuotantoketjujen osalta. Lääki-
tystarve on kananmunantuotannossa erittäin vähäistä, vain yksittäisiä parvia vuosittain.  

Kanojen kokonaisparvimääriä ei ole tiedossa kananmunantuotannon osalta, joten mitta-
rina käytetään kanojen määrää (yhteensä n. 3,9 milj. kanaa tuotannossa vuosittain) rapor-
toitujen tulosten suhteuttamiseksi.  Lääkittyjen lintujen osuus oli kuitenkin suoraan riip-
puvainen lääkityn parven koosta, eikä eri vuosien tuloksia voida tulkita lääkitystarpeen 
kasvuksi. 

Lääkittyjen lintujen osuus koko 
tuotannossa olevasta kanamää-
rästä (n. 3,9 milj.) kananmunantuo-
tannossa 2018-2020.  

Yleisimpiä raportoituja lääkityksen 
syitä munintakanoilla ovat olleet 
sikaruusu- ja Pasteurella mul-
tocida -tartunnat sekä kuolioinen 
suolistotulehdus kokkidioosin seu-
rauksena.  

  

Kananmunantuotantoketjujen 
parvien antibioottilääkityskertojen 
jakauma tuotantosuunnan mu-
kaan 2018-2020.  

Vuonna 2019 yksi kanaparvi jou-
duttiin lääkitsemään kahdesti ja 
vuonna 2020 yksi parvi kolmesti oi-
reiden uusittua antibioottihoidon 
päätyttyä. Tämä kertoo lintujen al-
tistumisesta uudestaan samalle 
taudinaiheuttajalle hoidon jälkeen. 
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Ruokaketjuhanke 3 

HANKESUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUMINEN 
ETT:n koordinoi kansallisen eläinterveydenhuollon seurantajärjestelmien kautta kertyvää 
tietoa eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja elintarviketurvallisuudesta. Laatujärjestel-
mien kehittämisessä yksi päätavoite on tuottaa luotettavaa ja todennettua tietoa ruoka-
ketjun tarpeisiin suomalaisen tuotannon vahvuuksien esille tuomiseksi. Hanke toteuttaa 
ruokapoliittisen selonteon tavoitteita sektorikohtaisista laatujärjestelmistä ja tukee halli-
tusohjelman linjausta, jossa kestävän ruokajärjestelmän perustaksi tarvitaan terve, kannat-
tava ja uudistumiskykyinen maatalous. Hankkeen tuloksena voidaan nostaa esille laadun 
osatekijöitä, kuten eläinten hyvää terveyttä, vähäistä lääkkeiden käyttöä ja kotimaisten 
elintarvikkeiden turvallisuutta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä alkutuotannon keskeisten 
toimijoiden kanssa koko tuotantoketjun laatua hyödyntävistä toimenpiteistä ja lisäarvote-
kijöistä. 

• Hankeaika on 1.4.2020-31.7.2022 
• Budjetti koko hankeajalle on 318 697 €, josta vuoden 2020 osuus oli 77 163 €.   Maa- 

ja metsätalousministeriö osallistuu hankkeen kuluihin enintään 80 %:n avustus-
osuudella.  

• Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä ja työryhmät: laatujärjestelmän kehittäminen 
(nauta), lääkitysten raportointi (nauta ja sika), hyvinvointi (sika ja nauta), koulutus 
(nauta) ja siipikarjatyöryhmä 

• Lisätietoa ETT:n Ruokaketjuhanke 3:sta 

 

https://www.ett.fi/hankkeet/ruokaketjuhanke-3/
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HANKEKATSAUS  
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Hassinen Atrialta ja varapuheenjohta-
jaksi Hanna Hamina Siipikarjaliitosta. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi ker-
taa. Osa-aikaisen hankevetäjän työtä hankittiin ostopalveluna ProAgria Keskusten liitosta 
Kati Kastiselta. 

Hanketoimenpiteitä lähdettiin toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Hanketyöryhmiin 
kutsuttiin jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien asiantuntijoita, jotka toimivat alkutuo-
tannon parissa. 

Keskeisenä toimenpiteenä jatkettiin Nasevan laatujärjestelmän kehittämistyötä kohti ser-
tifiointia toteuttamalla mm. johdon katselmus. Nasevan laatutyöryhmässä suunniteltiin 
sertifioinnin aikataulua ja eläinlääkäreiden auditointien toteuttamismallia. Lokakuussa 
pidettiin Nasevan jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille ISO9001:2015-standardin koulu-
tus, johon osallistui 24 henkilöä. Nasevan laatujärjestelmän sertif iointi tullaan toteutta-
maan samanaikaisesti Sikavan laatujärjestelmän seuranta-arvioinnin yhteydessä keväällä 
2021. ETT:llä olisi siis yksi laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti, jossa sertifioinnin koh-
teina ovat tuotantoeläinten terveydenhuollon palvelut sikatiloille (Sikava) ja nautatiloille 
(Naseva).  

Lääkekäytön raportoinnin kehittämistä lähdettiin toteuttamaan syöttämällä lääkeainei-
den DDDvet- (defined daily dose = päiväannos) ja DCDvet- (defined course dose = kuuri-
annos) arvoja Nasevan ja Sikavan yhteiseen lääkerekisteriin. Sikavassa lääkekäytön mitta-
riksi valittiin DDD, jolla halutaan vertailla lääkekäyttöä tuotantosuunnan ja mahdollisesti 
tilakoon mukaan.  Nasevaan on toteutettu tilakohtaisia hoitograafeja kesällä 2020. Siipi-
karjatyöryhmässä on keskusteltu DDDvet- arvojen laskemisesta koeluonteisesti siipikarja-
sektorille. 

Hyvinvointityöryhmät aloittivat työskentelynsä. Nasevan hyvinvointikriteereiden sisällöstä 
aloitettiin keskustelu, samoin kuin Sikavassa hyvinvoinnin Plus-pisteiden merkityksestä ja 
laajentamisesta osaksi nykyistä Sikavan hyvinvointi-indeksiä.  Siipikarjasektorilla aloittivat 
alakohtaiset työryhmät keskustelut kalkkunoiden ja broileriemojen hyvinvointia kuvaa-
vista mittareista. 

Tautisuojauksen edistämissä on tehty yhteistyötä Suojaa Sikana -hankkeen ja VN-TEAS  
-hankkeen kanssa.  

Hankkeessa järjestettiin laatujärjestelmäosio sisältävä Sikava-koulutus eläinlääkäreille ja 
Biocheck.UGent® -tautisuojauksen arviointikoulutusta nauta- ja sikatilojen terveyden-
huoltotyötä tekeville eläinlääkäreille ja sidosryhmille.  
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Kuva 1: hankeviestintää tehtiin useamman kanavan kautta kattavasti 
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Sikava 

HENKILÖSTÖ 
Sikavan kustannuspaikalla henkilöstössä oli paljon vaihtelua vuoden 2020 aikana. Sikavan 
rekisterivastaavana toimi Sari Hintikka 31.10.2020 asti. 1.11.-31.12.2020 Nasevan rekisterivas-
taava Paula Halkosaari hoiti myös Sikavan rekisterivastaavan tehtävät.  

Sikavan asiantuntijaeläinlääkäreinä toimivat Riikka Kaarto (1.2.-3.4.2020), Susanna Taka-
luoma 1.5.2020 alkaen ja Vera Talvitie (ent. Haapala) 1.6.2020 alkaen. Sikavan toisen eläin-
lääkärin resurssi rahoitettiin ”Salmonellatartuntariskien hallinta sikaloissa ja sika-alan 
eläintautirahaston valmistelu” -hankkeen avulla. 

SIKAVAN JOHTORYHMÄ 
Sikavan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluvat jä-
senteurastamoiden edustajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimi Taneli Tirkkonen A-
Tuottajat Oy:stä. 

Johtoryhmän kokouksiin osallis-
tuivat Sikavan toimihenkilöt: Kati 
Kastinen ProAgria Keskusten lii-
tosta osallistui kokouksiin laatu-
asioiden käsittelyn yhteydessä. 
Johtoryhmän sihteereinä toimi Si-
kavan asiantuntijaeläinlääkärit ja 
Ina Toppari. 

Sikavan johtoryhmä kokoontui 
kerran fyysiseen kokoukseen ja 
piti 10 etäkokousta Teamsin väli-
tyksellä sekä yhden sähköpostiko-
kouksen. 

TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUMINEN  

Sikavan toiminnan kehittäminen 

Taudinpurkauksille, kuten salmonella ja sikadysenteria, laadittiin poikkeuslupamenettely-
käytäntöjä. Sikavan tietojen raportointitarvetta pyrittiin selvittämään raportointityöryh-
män avulla. Sika-alan eläintautirahasto eteni suunnitellusti 

Sikavan toimihenkilöiden osaamisen kehittäminen 
Ulkomaiset kongressit peruuntuivat covid-19-pandemian vuoksi. Kotimaassa koulutukset 
järjestettiin etänä. Sikavan toimihenkilöt osallistuivat mm.  Eläinlääkäripäiville ja TEY-päi-
ville.  

Johtoryhmä 2020 

• Taneli Tirkkonen (varajäsen Niina Immonen), A-
tuottajat Oy ja Pohjanmaan Liha 

• Elina Välimäki (varajäsen Ulla Ketola), HKScan 
Finland Oy 

• Martti Hassila (varajäsen Laura Ehlers), Snellma-
nin Lihanjalostus Oy 

• Mika Myllymaa, Mika Myllymaa Oy (varajäsen 
Lauri Mäkelä, Kivikylän Kotipalvaamo Oy).  

• Ina Toppari, toiminnanjohtaja Eläinten terveys 
ETT ry. 
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Sikavan laatujärjestelmään liittyvät toimet  
Sikavan laatujärjestelmän sertifiointi uudistettiin. Terveydenhuoltokäyntien auditoinnit 
toteutettiin Sikavan järjestelmän auditointina 

Terveydenhuoltokäyntien sisäisiä auditointeja toteutettiin ostopalveluna EnviroVetin 
avulla. Suunnitelman mukaisesti auditoitiin kymmenen käyntiä. Auditoinneissa painotet-
tiin vuonna 2020 sikalan olosuhteiden arviointia.  

Ruokavirasto suoritti Sikavan kansallisen laatujärjestelmän valvontakäynnin Teams-yhtey-
den avulla. Sikavan laatujärjestelmä täytti kansallisen laatujärjestelmän vaatimukset.  

Laatujärjestelmän ylläpitopalvelua ostettiin ProAgria Keskusten liitosta Kati Kastisen 
työnä.  

Muut luokituksiin liittyvät asiat 

Salmonellanäytteenotto-ohjetta päivitettiin tarkentamalla näytteenottoon liittyvää ohjeis-
tusta, ja muuttamalla ohje vastaamaan vuoden 2021 alusta voimaan tulevaa tutkimusvälin 
muutosta viidestä vuodesta kolmeen vuoteen.  

Kesällä 2019 kansallisen tason luoki-
tusehtoihin lisättyä vaatimusta 
Biocheck.UGent® -arvioinnin suoritta-
misesta vuosittain seurattiin vuoden 
2020 aikana. Vuoden 2020 aikana 
Biocheck-arviointeja tallennettiin Sika-
vaan 671 kpl.   

Tietokantaan liittyvät toimet 

Sikavan rekisterin teknisestä ylläpi-
dosta vastasi Mtech Digital Solutions 
Oy.   

Sikavan hoitokoodeja päivitettiin lisää-
mällä koodeja ja päivittämällä koodien 
nimiä vastaamaan paremmin nykyistä 
tarvetta. Uudet koodit julkaistiin Sika-

van ohjeet ja lomakkeet -osiossa suomeksi ja ruotsiksi. 

Päivitetty terveydenhuoltosuunnitelmaluonnoksen suunnittelu- ja ohjelmointityö aloitet-
tiin.  Terveydenhuoltosuunnitelman päivityksellä pyritään parantamaan sen käytettävyyttä. 
Tautisuojauskatsaus saatiin uutena toimintona Sikavaan rekisterivastavan tunnuksilla käy-
tettäväksi.  

Hyvinvointi-indeksin raportoinnin kehittämistä ja hyvinvoinnin pluspisteiden käyttöönot-
toa selvitettiin osana Ruokaketjuhanke 3:sta.  

Lääkitsemistiedon siirron onnistumista tuotannonhallintaohjelmista seurattiin kuluneen 
vuoden aikana säännöllisesti.  
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Erityistilanteiden hallinta ja koordinointi  

Sikava oli mukana Ruokaviraston järjestämässä teurastamon ASF-valmiusharjoituksessa, 
jossa mm. edistettiin viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä eläintautitilanteissa.  

Sikavan terveysluokitukseen liittyviä poikkeuslupamenettelyitä tautitapauksissa suunni-
teltiin ja selvennettiin. Poikkeuslupamenettelyihin otettiin salmonellan lisäksi mukaan 
myös sikadysenteria, kapi, porsasyskä ja aivastustauti.  

 

Erityistilanteet Sikavaan kuuluvilla pitopaikoilla 

Vuonna 2020 todettiin salmonellatartunta vain kahdessa sikojen pitopaikassa. Sikadysen-
teriaa todettiin kahdessa pitopaikassa. Kapia ja porsasyskää ei todettu lainkaan.  

 

 

Viestintä ja koulutus  

Tuottajien ja eläinlääkäreiden viestinnässä käytettiin Sikavan uutisia (27 uutista), ETT:n 
verkkosivuja ja ETT:n Facebook-sivustoa sekä tuotantoeläinlääkäreiden sähköpostilistaa. 
Viestinnän tavoitettavuudessa on kuitenkin edelleen kehitettävää. ETT:n verkkosivujen si-
katautien kuvauksia päivitettiin.  

Sikavan peruskoulutus pidettiin eläinlääkäreille etänä Teams-yhteydellä. Biocheck-arvi-
ointikoulutus eläinlääkäreille järjestettiin kaksi kertaa etänä Teams-yhteydellä. Sikava oli 
myös mukana Suojaa SiKana -hankkeen koulutuspäivissä luennoimassa tuottajille tauti-
suojaukseen liittyvistä asioista kolmessa kaikille avoimessa webinaarissa.  
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Sikaterveydenhuollon koordinaatio  

ETU-sikaeläinlääkäriryhmä kokoontui 
kolme kertaa ja ETU-sika-asiantuntija-
ryhmä yhden kerran.  

ETU-sikaeläinlääkäriryhmän kokouk-
sissa käsiteltiin hoitokoodien päivitystar-
peita, antibioottien käytön mittarointia, 
Sikavan terveydenhuoltosuunnitelman 
päivitystä lääkkeiden käyttösuunnitel-
man osalta, terveydenhuoltokäyntien te-
kemistä covid-19-pandemian aikana 
sekä sikojen puhtauden arviointia viran-
omaisen valvontakäynneillä ja tervey-
denhuoltokäynneillä. ETU-sikaeläinlää-
käriryhmän avulla valmisteltiin sikojen 
tuontiohje muuttuvan eläinterveyssään-
nöstön pohjalta.   

 

 

ETU-sika-asiantuntijaryhmä 
kokoontui yhden kerran etä-
kokoukseen. Kokouksessa 
keskusteltiin mm. VTM-mitta-
reista ja toimintavasta niiden 
ylittyessä, fluorokinolonien 
käytöstä kansallisen tason pi-
topaikoilla sekä salmonella-
näytteenottotiheyden muu-
toksesta. Lisäksi keskusteltiin 
ehjien häntien arvioinnista 
osana eläinten hyvinvointikor-
vauksen maksuperusteita.  

 

 

 

 
 

ETU-sika-asiantuntijaryhmä 

• Taru Antikainen, MTK sikaverkosto, pj.  
• Leena Suojala, MTK 
• Christer Storfors, SLC, asiantuntija 
• Timo Heikkilä, (varajäsen Rita Wegelius), Suomen Si-

kayrittäjät ry  
• Ismo Ranta-Nilkku (varajäsen Juho Jyräkoski), Sikavan 

erityistaso  
• Kati Kastinen (varajäsen Ari Nopanen), ProAgria Keskus-

ten Liitto 
• Claudio Oliviero (varajäsen Olli Peltoniemi), Helsingin Yli-

opisto  
• Taina Laine (varajäsen Teija Kokkonen), Ruokavirasto / 

tutkimus  
• Liisa Kaartinen, Ruokavirasto / valvonta  
• Elina Välimäki, HKScan Finland Oy, teurastamoteollisuus  
• Martti Hassila, Snellmanin lihanjalostus Oy, teurastamo-

teollisuus  
• Elina Rintala, praktikkoeläinlääkäri  
• Vera Haapala, ETT ry / Sikava, sihteeri 
• Susanna Takaluoma, ETT ry / Sikava  
• Sari Hintikka, ETT ry / Sikava 
• Ina Toppari, ETT ry / Sikava 

ETU-sikaeläinlääkärit 

• Elina Välimäki (HKScan Finland Oy), puheen-
johtaja 

• Taneli Tirkkonen (AtriaSika)  
• Mari Heinonen (HY)  
• Liisa Kaartinen (Ruokavirasto, valvonta) 
• Taina Laine (Ruokavirasto, tutkimus), varalla 

Teija Kokkonen 
• Riikka Kaarto (Ruokavirasto, tutkimus)  
• Jonna Kyyrö (Ruokavirasto, tutkimus) 
• Mirja Raunio-Saarnisto (Ruokavirasto, tutki-

mus)  
• Minna Lemettinen (Aluehallintovirasto) 
• Kalle Hakala (praktikkoeläinlääkäri), varalla 

Heta Kallio 
• Susanna Takaluoma (Sikavan asiantuntija-

eläinlääkäri), sihteeri 
• Vera Haapala (Sikavan asiantuntijaeläinlää-

käri) 
• Hannele Nauholz (ETT/tuontiasiat) 
• Ina Toppari (ETT, toiminnanjohtaja)  
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LAATUJÄRJESTELMÄN MITTARIT 
Sikavan laatujärjestelmän mittareina ovat Sikavan jäsenteurastamoiden sopimuspitopaik-
kojen lukumäärä kansallisella tasolla sekä vastuullisen tuotannon raja-arvojen ylittämi-
nen.  

Pitopaikkojen määrä terveysluokittain 

Vuoden lopussa Sikavaan kuului 1036 pito-
paikkaa, joista erityistasolla oli 35, kansalli-
sella tasolla 872 ja perustasolla 70. 52 pito-
paikkaa oli tyhjänä ja seitsemällä pitopai-
kalla ei ollut luokitusta. Kansallisen tason 
pitopaikkojen osuus kaikista pitopaikoista 
Sikavassa on pysynyt lähes muuttumatto-
mana. Tavoitteena on, että Sikavan jäsen-
yritysten sopimustuotantoon kuuluvista 
pitopaikoista 100 % olisi kansallisella ta-
solla, kun tyhjiä tai passivoituja pitopaik-
koja ei lasketa mukaan. 

 
 

Vastuullisen tuotannon mittarit  

Vastuullisen tuotannon mittarien (VTM) 
tavoitteena on, että 95 % pitopaikoista 
alittaisi asetetut raja-arvot. Vuoden 2020 
ensimmäisen raporttiajon tuloksia ei 
saatu analysoitua todellisten ylitysten 
tiedon puuttumisen vuoksi. VTM-arvoi-
hin liittyviä datan luotettavuusongelmia 
selvitettiin vuoden 2020 aikana. Havait-
tuihin ongelmiin puututtiin ja selvitystä 
jatketaan edelleen. Viimeisissä lasken-
noissa sellaisten pitopaikkojen, joissa 
emakoiden kokoruhohylkäyksien määrä 
ylitti raja-arvot, osuus oli noussut. 
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EU PiG 

ETT:n tehtävänä on ollut tuottaa EU PiG -hankkeelle ehdotuksia parhaista tilatason käy-
tännöistä sianlihantuotannossa sekä jakaa Suomessa hankkeen tuottamaa tietoa. ETT 
toimitti hankkeelle yhteensä 24 ehdotusta, joista 3 valittiin EU PiG -parhaiksi käytännöiksi. 
Kulunut vuosi 2020 oli neljävuotisen EU PiG -hankkeen viimeinen vuosi.  

Suomen osalta hankkeen yhteyshenkilönä eli RPiG:inä (regional pig innovation group -
jäsen) toimi Sikavan johtoryhmän puheenjohtaja Taneli Tirkkonen, joka edusti ETT:tä 
myös hankkeen kokouksissa.  

Vuonna 2020 MTY Alakukku Vampulasta (Huittinen) valittiin vastuullisen sianlihantuotan-
non parhaan käytännön lähettilääksi. Tila kuuluu HKScanin Rypsiporsas®-tuotantoket-
juun ja sikojen kasvatus on antibioottivapaata (ABF). Eläimet ruokitaan kotoisilla rehuilla 
ja kuluttajille saadaan maukasta lihaa, jossa on runsaasti omega-3-rasvahappoja. MTY Ala-
kukku oli jo kolmas suomalainen parhaan käytännön lähettilääksi valittu tila.  

Aiempina vuosina parhaan käytännön lähettiläinä Suomesta on palkittu Sikana Oy:n liha-
sikala Ilmajoelta (vuonna 2017) ja Terhi Harjunmaan lihasikala Huittisista (vuonna 2019).  

Hankkeen päätöswebinaari jäi pitämättä osallistujapulan vuoksi. 

ETT:n osalta hankkeeseen osallistuivat Ina 
Toppari, Riikka Kaarto, Vera Haapala, Su-
sanna Takaluoma ja Hannele Nauholz sekä 
Marketta Rantala. Hankkeessa palkitut par-
haat käytännöt on käännetty suomeksi 
ETT:n verkkosivujen EU PiG -hankeosioon. 

 

https://www.ett.fi/eu-pig-parhaat-kaytannot-sianlihantuotannossa/
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Salmonellatartuntariskien hallinta sikaloissa ja 
sika-alan eläintautirahaston valmistelu -hanke 

HANKESUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUMINEN 
”Salmonellatartuntariskien hallinta sikaloissa ja sika-alan eläintautirahaston valmistelu”  
-hanke sai maa- ja metsätalousministeriöltä erityisavustusta ajalle 1.4.2020-31.8.2021.  

Salmonellatartuntojen torjuminen sikaloissa varmistaa elintarviketurvallisuutta ja on tä-
ten osa kansanterveystyötä. Salmonellasaneerauskustannukset ovat sikaketjussa kor-
keita. Tämä on aiheuttanut ryhmävakuutusmaksujen merkittävän nousun. Sianlihantuo-
tantoketjussa on tämän vuoksi aloitettu selvitys eläintautirahaston perustamiseksi.   

Hankkeen tavoitteet: 

1. Koulutus ja neuvonta 

Hankkeessa koulutetaan ja neuvotaan sikayrittäjiä ja eläinlääkäreitä tautiriskien hallin-
nassa ja haittaeläintorjunnassa.   

2. Sikavan toiminnan kehittäminen tautiriskien hallinnassa 

Hankkeessa valmistellaan ehdotus Sikavan kansallisen tason vähimmäisvaatimukset 
tautisuojaukselle, laaditaan ehdotus vakuutusmaksujen luokittelulle ja suunnitellaan 
Sikavan terveydenhuoltosuunnitelmalomakkeen päivitys.  Hankkeessa tehdään eläin-
tautirahastoon liittyville tiloille pilottikäyntejä, joilla arvioidaan pitopaikan tautisuojauk-
sen tasoa.  

3. Eläintautirahaston suunnittelu 

Hankkeessa suunnitellaan malli sika-alan eläintautirahastolle. Tilan tautisuojaustoimen-
piteet luokitellaan eri riskitasoille, joita esitetään eläintautirahaston liittymismaksun pe-
rusteiksi. 

HANKKEEN VÄLITULOKSET 

1. Koulutus ja neuvonta 

Hankkeessa järjestettiin eläinlääkäreille webinaari, jonka aiheena olivat Sikavan tervey-
denhuoltosuunnitelman uudistaminen, tautisuojauksen arviointi ja arvioinnin vaikutus 
ryhmäeläintautivakuutusten maksuihin.  

Kaikille avoimet koulutukset pidettiin yhteistyössä Suomen Sikayrittäjät ry:n hallinnoiman 
Suojaa SiKana -hankkeen kanssa. Sika-alan eläintautirahastohankkeen puitteissa pidet-
tiin hankewebinaareissa kolme luentoa, joiden aiheina olivat: Tautisuojauksen taso tulee 
vaikuttamaan sikatilojen vakuutusmaksuihin, Biocheck ja uusi terveydenhuoltosuunni-
telma – työkalut tautisuojauksen riskien arviointiin ja kehittämiseen sekä  
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Tautisuojaustason vaikutukset tilan vakuutusmaksuihin ja valvotut pito-olosuhteet. We-
binaarit tavoittivat yhteensä 193 kuulijaa.  

2. Sikavan toiminnan kehittäminen tautiriskien hallinnassa 

Tautiriskienhallintatyöryhmä kokoontui 
vuoden 2020 aikana kerran. Kokouksissa 
käsiteltiin Sikavan tautisuojauskatsauk-
sen arviointiohjeistusta.  

Hanke teki yhteistyötä Satafood Kehittä-
misyhdistys ry:n ja Finnpig Oy:n toteut-
taman Bioturvallisuus – elinehto tulevai-
suuden sikatiloille -hankkeen kanssa ke-
hittämällä ryhmäeläintautivakuutus-
maksuille luokittelua tautiriskiin perus-
tuen. Vuoden 2020 aikana päätettiin ensimmäisen vaiheen ns. kevennetystä maksu-
luokittelusta, joka sisällytettiin Sikavaan tautisuojauskatsaukseksi. Maksuluokitteluperus-
teet on tarkoitus myöhemmin sisällyttää myös Sikavan terveydenhuoltosuunnitelmaan ja 
niitä voidaan täydentää tarpeen mukaan.  

Satafood Kehittämisyhdistys ry:n ja Finnpig Oy:n toteuttaman Bioturvallisuus – elinehto 
tulevaisuuden sikatiloille -hankkeen verkkosivuille tuotettiin yhteistyönä infomateriaalia 
tautiriskien hallitsemiseksi sikatiloilla.  

Marras-joulukuun aikana hankkeessa tehtiin vapaaehtoisille sikatiloille 30 pilottikäyntiä, 
joilla pyrittiin selvittämään tautisuojauksen tasoa Biocheck.UGent® -arvioinnin ja Sikavaan 
suunnitellun tautisuojauskatsauksen avulla. Pilottikäyntien tuloksista tehdään koelas-
kenta ryhmäeläintautivakuutusmaksujen ja rahastomaksujen maksuluokittelua varten. 

3. Eläintautirahaston suunnittelu 

Eläintautirahaston työryhmää koordinoitiin yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajien 
keskusliitto MTK:n kanssa.  

Sika-alan keskinäisen eläintautira-
haston valmistelussa selvitettiin ra-
haston hallinnointimahdollisuuksia, 
siihen liittyvien pitopaikkojen luku-
määriä sekä niiden edellytyksiä kuu-
lua rahastoon.  

Eläintautirahastotyöryhmän keskus-
teluihin kutsuttiin myös maa- ja met-
sätalousministeriön edustajia asian-
tuntijaksi. 

Tautiriskienhallintatyöryhmä 

• Susanna Takaluoma, ETT ry/Sikava 
• Ina Toppari, ETT ry 
• Vera Talvitie, ETT ry/Sikava 
• Olli Ruoho, ETT ry 
• Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat Oy/Poh-

janmaan Liha 
• Elina Välimäki, HKScan Finland Oy 
• Martti Hassila, Snellmanin Lihanjalos-

tus Oy 

Eläintautirahastotyöryhmä 

• Leena Suojala, MTK 
• Mari Lukkariniemi, MTK 
• Taru Antikainen, MTK sikaverkosto 
• Jaakko Kohtala, Atria Sika 
• Olli Paakkala, HKScan Finland Oy 
• Martti Hassila, Snellmanin Lihanjalostus Oy 
• Teppo Raininko, LähiTapiola 
• Jouni Mäenpää, Pohjola Vakuutus Oy 
• Bjarne Sundqvist, Fennia 
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Naseva 

HENKILÖSTÖ 
Nasevan toimihenkilöinä toimivat asiantuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen ja rekisterivas-
taava Paula Halkosaari. 

NASEVAN JOHTORYHMÄ 
Nasevan toimintaa hallinnoi ETT ry:n alaisuudessa toimiva johtoryhmä, johon kuuluvat jä-
senmeijereiden (11 kpl) ja -teurastamoiden (7 kpl) edustajat. Johtoryhmän puheenjohta-
jana toimi Kristiina Sarjokari, Valio Oy.  

Johtoryhmän kokouksiin osallistui-
vat Nasevan toimihenkilöt. Asian-
tuntijaeläinlääkäri Erja Tuunainen 
toimi kokousten sihteerinä. Lisäksi 
laatuasioihin liittyen kokouksiin 
osallistui myös Kati Kastinen 
ProAgria Keskusten liitosta.  

Nasevan johtoryhmä piti yhdeksän 
etäkokousta Teamsin välityksellä ja 
yhden sähköpostikokouksen.  

 

 

 
 

 

TOIMINTASUUNNITELMA JA SEN TOTEUTUMINEN 

Nasevassa oli vuoden 2020 lopussa 8001 pitopaikkaa ja 7763 tilaa (7357 v. 2019). Nasevatilo-
jen määrä kasvoi 5,2 %. Tavoitteena oli, että jäsenyritysten sopimustilojen Naseva-tervey-
denhuoltosopimusten määrä kasvaa 10 %:lla ja että tilat ovat aktiivisesti mukana Nasevassa. 
Nasevan kattavuus oli vuoden lopussa 93 % lypsykarjatiloista ja 98 % lypsylehmistä.  83,2 % 
kaikista tiloista kuului Nasevaan vuoden lopussa. Tavoitteeksi asetettu 90 % tiloista toteutui 
lypsykarjatilojen osalta ja varsinkin ProAgrian tuotannonseurantaan kuuluvat tilat ovat 
mukana myös Nasevassa. Emolehmätiloja ei saatu motivoitua liittymään Nasevaan ja vain 
runsas puolet (54,6 %) niistä oli Nasevassa vuoden lopussa.  

Johtoryhmä 2020 

• Kristiina Sarjokari (varajäsen Hanna Laitinen), 
Valio Oy   

• Ann-Charlott Kjerp (varajäsen Kari Aakula), Va-
lioryhmä 

• Anu Autere (varajäsen Sami Kilpeläinen), Arla-
yhteistyömeijerit 

• Tuomas Herva (varajäsen Sinikka Hassinen), A-
Tuottajat Oy 

• Heidi Härtel (varajäsen Sami-Jussi Talpila), 
HKScan Finland Oy 

• Vesa Hihnala (varajäsen Saara Rantanen), Snell-
manin Lihanjalostus Oy 

• Ina Toppari, toiminnanjohtaja Eläinten terveys 
ETT ry. 
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Terveydenhuollon vuosikatsauskäyntejä tehtiin yhteensä 7013 kpl 560 eläinlääkärin voi-
min vuoden lopussa Nasevaan kuuluvilla tiloilla. Terveydenhuollon vuosikatsauskäynnit 
tehtiin 90,3 %:lla tiloista tavoitellun 12 kk:n sisällä edellisestä käynnistä. Tavoitteeksi ase-
tettu 75 % toteutui erittäin hyvin. Terveydenhuoltokäynnit painottuivat ensimmäisen ja 
viimeisen vuosineljänneksen ajalle. Ottamalla tarkasteluun myös vuoden aikana lopetta-
neet tilat ja pitopaikat tehtiin yhteensä 7370 vuosikatsaus ja 6086 tilannekatsaus käyntiä 
eli yhteensä 13 456 terveydenhuoltokäyntiä.     
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Maakunnittain tarkasteltuna terveydenhuoltokäynnit jakautuivat seuraavasti:  

 

Lääkitsemistietoja Nasevaan kertyi yhteensä 590 038 kpl (521 563 v. 2019) 5716 tilalle (5572) 
ja 10 370 Nasevaan vuoden aikana kuuluneelle pitopaikalle. Tämä on 55,1 % pitopaikoista, 
mikä on yli 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtunee siitä, että Nasevaan tuli 
runsaasti uusia tiloja ja pitopaikkoja ennen 2021 vuoden vaihdetta, eikä näille ollut ehtinyt 
vielä kirjautua hoitoja. Nasevan tavoitteena oli toistaiseksi seurata lääkitsemistiedon ke-
ruuta ja jatkossa saavuttaa 70 % kattavuus tämän osalta. Eläinlääkärit vastasivat 38 % 
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lähetystä tiedosta ja tuottajat kirjasivat itse 62 % hoitotiedoista. Hoitojen kirjaamisessa on 
suurta kuntakohtaista vaihtelua. Eläinlääkärit kirjasivat hoidot prosentuaalisesti parhaiten 
Ahvenanmaalla ja pohjoisen pienissä kunnissa, jossa Nasevatiloja oli vähän. Tuottajat kirja-
sivat hoitoja itse pääasiassa kunnissa, joissa on suuria vasikkakasvattamoita. Eniten hoitoja 
kirjattiin eläinlääkärien toimesta Kuopion, Siikajoen, Kalajoen ja Kokkolan alueella. 29 kun-
nassa eläinlääkärit eivät kirjanneet yhtään hoitoa ja 31 kunnassa tuottajat eivät itse kirjan-
neet hoitoja. 21 kunnassa ei kirjattu yhtään hoitoa Nasevaan, vaikka kyseisissä kunnissa oli 
yhteensä 33 sopimustilaa. 

Tietokannan ja rajapintojen ylläpito ja kehittäminen     
Naseva-järjestelmään luotiin tilakohtaisia kuvaajia hoito- ja kuolleisuustiedoista. 
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Toimet Biocheck.UGent® tautisuojauksen arviointimenetelmän integroimiseksi aloitettiin 
viimeisellä vuosipuoliskolla, mutta julkaisu siirtyi seuraavalle vuodelle.  

Eläinlääkärirekisterin ja luokitustietojen siirtäminen rajapinnan kautta toteutui, samoin 
Nasevan ja Sikavan yhteinen koulutusrekisteri. 

Selvitystyö aloitettiin uuden rajapinnan luomiseksi uudistuvalle Ruokaviraston nautarekis-
terille. Nautarekisterirajapinta otetaan käyttöön 2021. Tämä mahdollistaa myös suunnitel-
lun tiedonsiirron Ruokaviraston laboratoriotutkimustulosten osalta Naseva-järjestelmään 
tulevana vuonna. 

Vasikoiden ja nautojen hyvinvoinnin edistämiseksi ja hyvinvointimittarien kehittämiseksi 
käytiin laajaa keskustelua nautaterveydenhuollon asiantuntijaryhmien ja nautaeläinlääkä-
riryhmän kesken. Hyvinvointimittareiden luominen Nasevaan vaatii vielä lisäselvitystä.  

Hankkeet ja hankeyhteistyö 
Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri oli mukana EU COST -rahoitteisessa hankkeessa “Stan-
dardizing Output-based surveillance to control Non-regulated Diseases of cattle in the 
EU” sekä Ruokaviraston “Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja 
sertifiointi lypsykarjatalouden tukemiseksi” -hankkeen työryhmässä ja ETKO Eläinter-
veyttä ja ekonomiaa -hankkeen ohjausryhmässä. 
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NASEVAN LAATUJÄRJESTELMÄ 
Nasevan laatujärjestelmää kehitettiin Ruokaketjuhanke 3:n puitteissa vastaamaan ISO 
9001 standardin vaatimuksia Kiwan edellisvuonna tekemän esiarvioinnin pohjalta.  

Johdonkatselmuksia pidettiin kuluneen vuoden aikana kolme kertaa. Koko laadunhallin-
tajärjestelmä katselmoitiin keväällä, jolloin kerrattiin yleisiä laadunhallinperiaatteita ja 
aiemmin valittuja laatupolitiikan suuntaviivoja.  

Nasevan laatupolitiikka perustuu seuraavaan: ”Edistämme nautojen terveyttä ja hyvinvoin-
tia, vastuullista eläinlääkkeiden käyttöä sekä kansanterveyttä luotettavalla ja käyttäjiä hy-
vin palvelevalla tiedon keräämisellä ja raportoinnilla. ” Laatupolitiikka sopii Nasevan tarkoi-
tukseen, muodostaa perustan laatutavoitteille, täyttää vaatimukset ja huomioi jatkuvan 
parantamisen.   

Nasevan johtoryhmän tehtävät: 

- ottaa vastuun laatujärjestelmän tehokkaasta toiminnasta,  
- varmistaa, että laatupolitiikka ja –tavoitteet laaditaan strategian ja toimintaympä-

ristön kanssa yhteensopivasti,  
- varmistaa, että laatupolitiikka viestitään, ymmärretään ja sovelletaan koko organi-

saatiossa ja myös sidosryhmissä.  

Johdon tehtävänä on edistää prosessitietoisuutta, varmistaa tarvittavat resurssit, viestiä 
laatujärjestelmän toiminnan tärkeydestä ja laadunhallinnan tehokkuudesta, sekä tukea ja 
edistää jatkuvaa parantamista ja ohjata ja tukea henkilöstöä niin, että järjestelmä toimii te-
hokkaasti.   

Säännölliset johtoryhmän kokoukset toimivat myös laatukokouksina, joissa käytiin läpi laa-
tujärjestelmän toimivuutta osa-alueittain, arvioitiin omavalvonnan tuloksia, käytiin läpi 
poikkeamaraporttiin perustuvat vakavat poikkeamat ja käsiteltiin sisäisen auditoinnin yh-
teenvetoraportti ja päätetiin toimenpiteistä. Asiakaspalautteet käytiin läpi vuoden lopulla 
ja arvioitiin terveydenhuollon seurantajärjestelmän toimintaa ja korjaavien toimenpiteiden 
vaikuttavuutta. Lokakuun katselmuksen yhteydessä arvioitiin toiminnan riskejä ja mahdol-
lisuuksia.  
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Laadunhallinnan kannalta oleellisia raportteja luotiin ja kehitettiin edelleen:  

• Nasevan laatumittareita seurattiin säännöllisesti mm. Nasevan kattavuutta 

 
  

• Nasevan erityistilanteista raportoitiin säännöllisesti johtoryhmälle.  

• Omavalvontana Nasevan asiantuntijaeläinlääkäri arvioi säännöllisesti laatumitta-
rien tilannetta ja eläinlääkäriarvioiden luotettavuutta, sekä arvioitavien kohtien 
edistymistä erikseen ajettavien raporttien ja kuukausittaisen, terveydenhuolto-
käyntejä koskevan, vuosikatsausyhteenvedon perusteella. Omavalvonta sisältää oh-
jeen mukaisen terveydenhuoltokäyntilomakkeiden täytön tarkastamisen. Nase-
vaan tallennetaan vuosittain yli 10 000 terveydenhuoltokäyntiä tilannekatsaukset 
mukaan lukien.   

• Lomakkeiden täyttämisessä esiintyneet puutteet tai virheelliset täytöt käsitel-
lään johtoryhmässä koontiin perustuen.    

Terveydenhuoltokäynnin te-
kemisen ja lomakkeen tallen-
tamisen aikaväliä seurataan 
tiedon ajantasaisuuden var-
mistamiseksi. 
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NAUTATERVEYDENHUOLTO 
Terveydenhuollon seminaarin järjestämi-
nen siirtyi covid-19-kokoontumisrajoitus-
ten vuoksi. Terveydenhuollon asiantunti-
jaryhmien ja eläinlääkäriryhmien kokoon-
tuminen rajoittui etäkokouksiin (11 kpl). 
Terveydenhuoltokoulutusta järjestettiin 
yhteistyössä Ruokaviraston ja Helsingin 
yliopiston kanssa mm. tautisuojauksesta, 
Biocheck-arvioinnista, laadukkaasta ter-
veydenhuoltotyöstä sekä mikrobilääkkei-
den hallitusta käytöstä. Yksi isompi ETU-
kokous järjestettiin syksyllä 2020. 

Nautaterveydenhuollon pienryhmät ko-
koontuivat mm. vasikoiden terveyden ja 
hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävissä 
asioiden puitteissa sekä hoitokoodien tar-
kentamiseksi. 

TAUTIVASTUSTUS 
Erityistilannemerkintöjen käyttö tehostui niiden pitopaikkojen osalta, joissa on todettu 
esimerkiksi Streptococcus agalactiae -tartunta, tarttuvia sorkkasairauksia tai poikkeamia 
eläinten hyvinvoinnissa. Eläinlääkäreiden koulutusta tulee aktiivisesti jatkaa erityistilanne-
merkintöjen oikean käytön varmistamiseksi. 

M. bovis -vastustusohjelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 616 tilaa, joista 42 liittyi ohjel-
maan vuoden 2020 aikana. Koko ohjelman akana siitä on eronnut tai toimintansa lopetta-
nut 54 tilaa.  

ETT / Naseva subventoi lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsasaneerauksia tietyin eh-
doin korvaamalla puolet saneeraukseen liittyvien rokotusten rokotekuluista. ETT:n pälvisil-
sasaneerausohjelmassa oli vuoden lopussa mukana 46 lypsykarja- ja 6 emolehmätilaa. 
Pälvisilsarokotteen saatavuudessa oli vuoden aikana haasteita, ja osa saneerauksista kes-
keytyi tilapäisesti. 

TOIMINNAN MITTARIT 

Nasevan laatutavoitteeksi asetettu terveydenhuollon kattavuuden saavuttaminen onnistui 
lypsykarjatilojen osalta hyvin. Terveydenhuoltokäyntien toteuttaminen vuositasolla onnis-
tui yli 90 %. Nasevan käyttäjistä 1253 kuuluu käyttäjäryhmään hoitava eläinlääkäri. Näistä 
vajaa puolet (560) teki 1-115 terveydenhuoltokäyntiä kukin. Lääkitsemistiedon kattavuu-
dessa ei täysin saavutettu tavoitteita.  NasevaHealthAppin käyttö on edelleen tavoitteita 
vähäisempää. Lääkitsemistiedon siirron onnistumista eläinlääkäri- ja tuotannonseuranta-
ohjelmista seurattiin kuluneen vuoden aikana säännöllisesti.  

 

Nautaeläinlääkärityöryhmä 2020 

• Olli Ruoho, ETT ry (puheenjohtaja) 
• Tuomas Herva, A-Tuottajat Oy 
• Heidi Härtel, HKScan Finland Oy 
• Kristiina Sarjokari, Valio Oy 
• Tiina Autio, Miia Kontturi ja Liisa Kaartinen, 

Ruokavirasto 
• Helena Rautala, Helsingin yliopiston eläin-

lääketieteellinen tiedekunta 
• Iris Kaimio, lypsykarjatilojen terveydenhuol-

toeläinlääkäreiden edustaja 
• Hannele Nauholz, ETT ry (tuontiasiat) 
• Hertta Pirkkalainen, ETT ry 
• Erja Tuunainen, ETT ry (sihteeri) 

https://www.ett.fi/nauta/taudit/mycoplasma-bovis/
https://www.ett.fi/nauta/taudit/palvisilsa/
https://www.ett.fi/nauta/taudit/palvisilsa/
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Yhteystiedot 

 

  

INA TOPPARI 
TOIMINNAN- 
JOHTAJA 

OLLI RUOHO 
ASIANTUNTIJA- 
ELÄINLÄÄKÄRI,  
VS. TOIMINNAN-
JOHTAJA 

MARKETTA RANTALA 
HALLINTO- 
VASTAAVA 

HANNELE NAUHOLZ 
ASIANTUNTIJA-
ELÄINLÄÄKÄRI 

    

Puh. 0400 363 304 Puh. 040 820 1257 

 

Puh. 050 561 0897 

 

Puh. 050 559 6202 

 

HERTTA  
PIRKKALAINEN 
ASIANTUNTIJA- 
ELÄINLÄÄKÄRI 

ERJA TUUNAINEN 
ASIANTUNTIJA- 
ELÄINLÄÄKÄRI,  
NASEVA 

PAULA HALKOSAARI 
REKISTERI- 
VASTAAVA,  
NASEVA 

SARI HINTIKKA 
REKISTERIVASTAAVA, 
SIKAVA (31.10.2020 
ASTI) 

 

  

 

Puh. 050 478 1150 
 

Puh. 040 709 0021 
 

Puh. 0400 988894 
 

 

VERA TALVITIE 
ASIANTUNTIJA- 
ELÄINLÄÄKÄRI,  
SIKAVA 

SUSANNA  
TAKALUOMA  
ASIANTUNTIJA- 
ELÄINLÄÄKÄRI,  
SIKAVA 

  

Puh. 050 478 3353 
 

Puh. 046 922 5730 
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi(att)ett.fi 
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Yhdistyksen tiedot 

Eläinten terveys ETT ry 

PL 221 (Huhtalantie 2), 60101 Seinäjoki 

Puh. 0400 363 304 

www.ett.fi 


