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Toiminnanjohtaja Ina Toppari, 
Eläinten terveys ETT ry



Webinaarin ohjelma
1) Hankkeen esittely, Ina Toppari, toiminnanjohtaja, Eläinten 

terveys ETT ry
2) Biocheck.UGent – tilatason tautisuojauksen arvioinnin esittely, 

Hannele Nauholz, asiantuntijaeläinlääkäri, Eläinten terveys ETT 
ry

3) Hankevastaavat ELL Marianne Kaila ja MMM Elisa Valtonen 
esittäytyvät

4) Hankkeen tilakäynnit ja niille valmistautuminen, Marianne Kaila 
ja Elisa Valtonen

9.2.2022



Tarikko-hanke
• Hankeaika 1.11.2021-31.8.2022
• Hankevastaavat Marianne Kaila ja Elisa Valtonen aloittivat 

1.2.2022
• Mukana hankkeessa ETT:n asiantuntijat Hannele Nauholz ja 

Ina Toppari

• Hankkeen rahoitus: Maa- ja metsätalousministeriön 
erityisavustus maaseudun neuvontapalveluille (100.000 €)
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Hankkeen tavoitteet

1. Tautisuojauksen arviointi (Biocheck.UGent®) kaikille 
suomalaisille tuotantopolven broileritiloille 
tavanomaisessa tuotannossa (Atria-Chick, HKScan
Finland, Naapurin Maalaiskana)

2. Tulosten yhteenveto: vahvuudet ja kehityskohteet
3. Belgialaisen arvioinnin täydentäminen Suomen 

olosuhteisiin sopivilla tarkentavilla kysymyksillä
4. Tuottajien koulutus ja neuvonta
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Seurantaryhmä

• Hankkeelle on nimetty 
seurantaryhmä, jonka tehtävänä 
on:
• Toimia asiantuntijana
• Tuoda sidosryhmien tarpeet esille 

hanketoimien tarkemmassa 
suunnittelussa

9.2.2022

Päivikki Perko-Mäkelä

Carmela Rosu

Elina Saarinen

Hanna Hamina

Kalle Mahlamäki

ETT:n hankeasiantuntijat



Hankeyhteistyö
• ETT:n Ruokaketjuhanke 3
• Suomen Sikayrittäjät ry:n Suojaa 

SiKana -hanke
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Hankkeen onnistumisen 
edellytykset
• Hyvä ja avoin yhteistyö tuottajien 

kanssa
• Tilakäyntien sujuminen ripeästi

• Tuottajan omaa aktiivisuutta ja 
uteliaisuutta tarvitaan
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–
Tautisuojauksen arviointi

Tarikko-hankkeen aloituswebinaari 9.2.2022

Asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz, ETT ry



Työkalu tautisuojauksen tason arviointiin?

• Ei yhtä protokollaa joka sopisi kaikille tiloille
• Erilaisten riskien huomioon ottaminen
• Tulosten vertailu arviointikertojen välillä
• Tulosten vertailu tilojen välillä
• Tavoitteena tietoisuuden lisääminen tautisuojauksesta

• ”Ulkopuoliset silmät”

➢
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Mikä on                        ?
• Tilatason tautisuojauksen riskiperusteinen arviointityökalu
• Kehitetty Gentin yliopistossa Belgiassa
• Avoin nettipohjainen menetelmä, joka on vapaasti käytettävissä

• Sikalat
• Broilerikasvattamot
• Munintakanalat
• Nautatilat

• Kehitteillä 2022
• Siipikarjan emotilat
• Kalkkunatilat
• Ulkoileva siipikarja
• Ankat

9.2.2022



käytössä maailmanlaajuisesti

• Broilerikasvattamot
➢ Filippiinit 593
➢ Irlanti 386
➢ Belgia 201
➢ ….
➢ Suomi 24

• Kun arviointeja > 40
➢Kansallinen vertailu
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-arviointi

• Yhteistyötä tuottajan ja arvioijan välillä
➢ Tilan toimintatavat ulkopuolisen silmin tarkasteltuna

➢ Rehellinen tilannearvio - vahvuudet ja heikkoudet esiin

➢ Huomioitava tasapaino tautitorjunnan ja tilan toiminnan välillä
➢ Suomen tilanne poikkeaa Keski-Euroopasta, missä järjestelmä kehitetty
➢Pistemäärä ei ole pääasia!

➢ Tavoite: arviointi motivoi tuottajaa kehittämään tautisuojausta

➢ Muualla myös mahdollisuus antibioottien käyttötarpeen vähentämiseen

• Ei ole tarkastus- eikä valvontakäynti
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Kuka voi tehdä arvioinnin?
• Periaatteessa kuka tahansa –

avoin järjestelmä
• Suositus: 

koulutuksen käynyt arvioija
• Biocheck-koulutus

• ETT:n Ruokaketjuhankkeet
• 2019 broilerikasvattamot
• 2021 munintakanalat

• Hankkeet
• Tarikko
• Suojaa SiKana
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-arvioinnin sisältö

9.2.2022

• Tilan taustatiedot
• Vastuuhenkilön kokemus broilereiden pidosta
• Resurssit
• Rakennusten ikä



-arvioinnin sisältö

Ulkoinen tautisuojaus Sisäinen tautisuojaus
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-arvioinnin sisältö
• Tarkasteltavat osa-alueet:

9.2.2022

• Untuvikkojen hankinta
• Kasvattamon tyhjennys
• Rehu ja vesi
• Lanta ja raadot
• Kävijät ja henkilökunta
• Kalusto
• Infrastruktuuri ja biologiset vektorit
• Tilan sijainti
• Tautiriskien hallinta
• Puhdistus ja desinfiointi
• Toiminta osastojen välillä



-tulokset    
(harjoitus)

9.2.2022



-tulokset (harjoitus)
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-arviointien tuloksia Suomessa (n=20)
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Tarikko &
• Biocheck-kysymykset Suomen toimintatapoihin soveltaen
• Lisäkysymyksiä koskien mm.

• tautisulun käyttöä
• haittaeläintorjuntaa
• tilan sijaintiin liittyviä riskitekijöitä

• Tilanteen arviointi yhdessä tuottajan kanssa
• Raportointi

• Biocheck-raportti
• Kirjallinen palaute ja mahdolliset kehitysehdotukset
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Miksi arviointi?
• ”Vain sitä, mitä voi mitata, voi myös kehittää!”
• Ulkopuolisen näkökulma
• Hyvien käytäntöjen jakaminen
• Tautiriskien hallinta on yhteinen etu

• Eläinten ja ihmisten hyvinvointi
• Taloudellinen hyöty

• Parempi tuotantotulos
• Vakuutusten hinnoittelu tulevaisuudessa?

• Tuotteiden toimitusvarmuus

➢ Motivaatiota jokapäiväiseen työhön!
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Kiitos!



Tilakäynnit ja niille 
valmistautuminen
Hankevastaavat Elisa Valtonen ja Marianne Kaila
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Varaa tilakäynti-aika

• Verkkoajanvaraus Office Bookingsin kautta 
• linkki lähetetty kaikille 8.2.
• Löytyy myös hankkeen nettisivuilta 

www.ett.fi/hankkeet/tarikko

• Hankevastaavilta
• Suoraan sähköpostilla 
• Soittamalla
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Käynnin toteutuksesta

• Käymme vain yhdellä tilalla päivässä. 

• Käynnillä kierretään kanaloiden huolto/hoitotiloissa ja ulkona tuotantorakennusten 
ympäristössä.

• Lisäksi täytetään kysymyslomake.

• Eläintilassa vierailu ei ole välttämätöntä. 

• Tilakäynti tehdään terveysturvallisesti Covid-19-pandemia ja eläintautiriskit huomioon 
ottaen.

• Varattuja aikoja voidaan tarvittaessa siirtää jos eläintautitilanne tai 
koronapandemiatilanne oleellisesti muuttuu.
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Tilalla huomioitavaa 
• Pidä kirjaa kaikista kävijöistä (nimi/yritys, päivämäärä, käynnin tarkoitus).

• Tarjoa kävijälle asianmukaiset, kertakäyttöiset tai muuten puhtaat ja kuivat suojavaatteet, -päähine 
ja -jalkineet. Säilytä suojavarusteet kuivassa ja lämpimässä paikassa. 

• Tautisulku sekä hallin ulko-ovella että sosiaalitiloista tuotantotiloihin siirryttäessä. 
• Penkki tai ”karsina”, joka erottaa muut tilat tuotantotiloista → suojavaatteiden ja -jalkineiden 

vaihto. Eri osastosta toiseen siirryttäessä ainakin jalkineiden/jalkinesuojien vaihto. 
• Järjestä asianmukainen mahdollisuus käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun.

• Varaa kävijän työvälineitä varten puhdas, hyvin valaistu pöytätaso.

• Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä. Sinulla on tuottajana 
vastuu tilasi tautisuojauksesta ja siten myös oikeus vaatia tilalla käyviltä vierailijoilta 
asianmukaista tautisuojautumista ja karenssiajan noudattamista. 

• Mikäli tilallasi on tarttuvien tautien oireita tai muuten syytä epäillä tarttuvaa tautia, ilmoita siitä 
käyntiä suunnittelevalle taholle etukäteen. 
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Yhteystiedot

HANKEVASTAAVAT 
Elisa Valtonen, elisa@ett.fi 0503361149
Marianne Kaila, marianne@ett.fi 050 3227441

Bookings-linkki löytyy osoitteesta: 
https://www.ett.fi/hankkeet/tarikko/
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Kiitos osallistujille ja 
tapaamisiin tiloillanne!
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