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ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmän toimintasuunnitelma 2022 
Ryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään siipikarjanlihantuotannolle merkittäviä 
kysymyksiä, jotka koskevat lintujen terveyttä ja hyvinvointia, kerran vuodessa järjestetään 
myös yhteiskokous ETU-muna-asiantuntijaryhmän kanssa (syyskuu 2022) 

 

• ETU-siipikarjaterveydenhuollon kansalliset tavoitteet  
➢ päivitetään tarvittaessa alkuvuoden aikana (päivitetty viimeksi 2020).  
➢ Yrityksissä tavoitteet viedään aktiivisesti tuottajien tietoon. 
➢ Tiedotusta esim. Siipikarja-lehdessä. 

• Tilatason tautisuojaus 
➢ Tautisuojauksen arviointi 

▪ Biocheck.UGent®- broileritilojen tautisuojauksen arviointityökalu  
• Arviointilomakkeiden päivitysversion käännös suomeksi (RKH3) 
• Biocheck-koulutukset lomakkeiden päivityksen jälkeen (RKH3) 

▪ Arviointien toteutus  
• Broilerikasvattamot ETT:n Tarikko-hankkeen puitteissa 
• Kalkkunakasvattamoita Suojaa SiKana -hankkeen puitteissa 
• Arviointitulosten raportoinnin kehittäminen 

➢ ETT:n ohjeita siipikarjatiloille tarkistetaan tarpeen mukaan, esim. luomutilojen 
tautisuojaus huomioiden 

▪ Epidemiologisen yksikön määrittely (salmonellatapaukset yms.) 
▪ Kaksinkertaisen tautisulun määrittely (2023 EHK:ssa valvottavaksi)  

➢ Eläinlääkäreiden koulutus 
▪ Tilakäynnit siipikarjatiloille ja salmonellavalvonnan toteutus 
▪ Valvontaraporttien merkitys (tieto teurastamoille ja munapakkaamoille 

myös tautisuojauksen arvioinnista/sivu 4, neuvonta) 
➢ Eläinlääkärilehteen artikkeli 
➢ Tietopaketti AVIen kautta kaikille eläinlääkäreille 

• Hyvinvointi 
➢ Broilerintuotannon laatutiedon keruuta ja kansallisten tietojen tilastointia ja 

julkaisua jatketaan ETT:n toimesta RKH3:n työryhmien ohjauksessa. 
➢ Kalkkunoiden ja broileriemojen hyvinvointia kuvaavien tietojen keruu ja 

kansallisten tietojen tilastointi (RKH3) 
➢ Broileriemojen kansallisten hyvinvointitavoitteiden laatiminen ja julkaisu 
➢ Broilerintuotannolle 2016 ja kalkkunantuotannolle 2018 asetettujen 

hyvinvointitavoitteiden toteuman arviointi ja tavoitteiden mahdollinen päivitys 
➢ Vaihtoehtoisten tuotantotapojen vaikutuksen arviointi broilereiden ja 

kalkkunoiden hyvinvointiin 
➢ Eurooppalaisten hyvinvointitavoitteiden valmistelun seuranta kalkkunoiden 

osalta  
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• Tautitilanne 

➢ IB-työryhmä jatkaa toimintaansa 
▪ Tilanteen ja rokotustarpeen seuranta 

➢ Kolibasilloositilannetta seurataan 
▪ Rokotusohjelman seuranta ja bakteerikantojen määritys 
▪ Makera-hanke ”Kolibasilloosin hallinta siipikarjan tuotantoketjussa 

(APEC)” jatkuu helmikuun loppuun > loppuraportti 
➢ Kampylobakteeritilanteen ajantasaisen raportoinnin kehittäminen (ETT RKH3) 
➢ Siipikarjan (sub)kliinisten virustartuntojen merkityksen selvittäminen  

• Mikrobilääkkeiden käyttömäärät kerätään vuodelta 2021 
➢ Lääkittyjen parvien määrät sekä lääkityt kilot, käytetyt lääkkeet kilogrammoina, 

annostus sekä hoidon kesto. Tiedot luovutetaan Ruokavirastolle ja Fimealle. 
➢ Tiedot kerätään anonyymisti toimijoiden kautta ETT:lle ja julkaistaan 

yhteenveto ETT:n verkkosivuilla (lääkittyjen parvien osuus, lääkityksen syyt) 
 

• Siipikarjan terveydenseurantapaketti  
➢ Kattavuutta edistetään lähettämällä aktiivisesti näytteitä 

▪ Näytteenoton merkityksen korostaminen 

 

• Pohjoismaista yhteistyötä siipikarjasektorilla pyritään edistämään 
➢ Pohjoismaiset siipikarjapäivät NPC Aalborg Tanska, 8.-10.11.2022 

▪ Pohjoismaisten siipikarjaeläinlääkäreiden/tutkijoiden yhteistyön 
kehittäminen > Tapaaminen NPC:n yhteydessä 


