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TUOTANTOELÄINTEN HYVÄN TERVEYDEN YLLÄPITÄMINEN EI OLE ITSESTÄÄNSELVYYS 
 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry on tehnyt yli 15 vuotta työtä tuotantoeläinten terveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden hyväksi. 
 
”Vapaaehtoisia kansallisia toimia on tarvittu ja tarvitaan tuotantoeläinten terveyden 
ylläpitämiseksi viranomaistoiminnan rinnalle. Elintarviketuotantoon kohdistuneet muutokset 
kuten EU-jäsenyys, kaupan vapautuminen ja alkutuotannon rakennekehitys, ovat tuoneet 
uudenlaisia haasteita eläinten terveyden ylläpitoon myös Suomessa”, sanoo toiminnanjohtaja, 
ELL Pirjo Kortesniemi  
 
Elintarviketeollisuus ja tuottajat ovat ottaneet vastuun hyvän terveystilanteen ylläpitämisestä ja 
vähäisestä tarttuvien tautien esiintymisestä. Yhtenä vastuun oton osoituksena oli yhdistyksen, 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry, perustaminen vuonna 1994. Yhdistyksen palveluksessa olevat 
eläinlääkärit (Pirjo Kortesniemi, Olli Ruoho, Hannele Nauholz ja Sanna Nikunen) toimivat 
alkutuotannon eläinlääketieteellisinä asiantuntijoina. Eläinlääkärin koulutus antaa hyvät 
valmiudet arvioida alkutuotannon toimien vaikutuksia eläinten terveyteen ja elintarvikkeiden 
turvallisuuteen. 
 
Yhdistys ohjaa alkutuotannon toimijoita tuotantoeläinten terveyden edistämiseen, terveyden 
seurantaan ja poikkeamatilanteiden hallintaan vapaaehtoisin toimin. Painopisteenä ovat 
ennaltaehkäisevät toimet alkutuotannossa, mm. uusien eläintautien leviämisen estäminen 
Suomeen, Suomessa olevien eläintaudin tehokas vastustus ja eläinten/eläinyksikön 
vastustuskyvyn kohentaminen.  

Yhdistyksen toimesta laaditaan käytännön toimintaohjeita ja annetaan koulutusta tuottajille, 
neuvojille, eläinlääkäreille ja kaikille alkutuotannon toimijoille. ETT ry:n eläinlääkärit ohjeistavat 
käytännössä kaikki tuotantoeläinten tuonnit Suomeen tapauskohtaisesti (esimerkiksi 
näytteenotot ja loiskäsittelyt lähtömaassa, karanteenit ja näytteenotot Suomessa). Suomalaiset 
tuottajat ovatkin sitoutuneet toimittamaan ETT ry:n jäsenteurastamoille, -meijerille ja -
munapakkaamoille vain sellaista raaka-ainetta, joka on peräisin Suomessa syntyneistä eläimistä 
tai eläimistä, jotka on tuotu maahan yhdistyksen ohjeiden mukaisesti. Jäsenteurastamot, -
meijerit ja -munanpakkaamot muodostavat suurimman osan Suomen tuotannosta. Tuojien 
vastuullisen toiminnan ansiosta uusia eläintauteja ei Suomeen ole EU-jäsenyyden aikana 
levinnyt, poikkeuksena sikainfluenssa. Suomi on edelleen tarttuvien eläintautien vähäisen 
esiintymisen suhteen kärkimaita maailmassa. 

Tautitorjunnan lisäksi yhdistyksen eläinlääkärit koordinoivat kansallista eläinterveydenhuoltoa 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Terveydenhuollon toteutumisen seurantaa varten yhdistys on 
rakentanut internetpohjaiset tietojärjestelmät, naudoille Nasevan ja sioille Sikavan.  
 
Järjestelmiin kerätään tilakohtaisia tietoja, joita ei muuten kerätä, muun muassa tiedot 
eläinlääkäreiden terveydenhuoltokäynneistä, tilojen terveystilanteesta, tarttuvista taudeista, 
sairauksista, tutkimuksista, lääkkeiden käytöstä ja eläinliikenteestä. Tietojärjestelmiä käytetään 
terveydenhuollon toimien lisäksi mahdollisten tartuntatilojen jäljitykseen sekä eläinliikenteen 
logistiseen ohjaukseen. Järjestelmiä käytetään myös yksittäisten tilojen tautitilanteen ja 
saneerausten seurantaan, kuten viime vuoden rehuperäisen salmonellaepidemian yhteydessä. 



Uutena haasteena yhdistys panostaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin arvioinnin edistämiseen. 
Terveydenhuoltokäynnin sisältöä muokataan siten, että lähitulevaisuudessa hyvinvoinnin 
arviointiin soveltuvat uudet mittarit saadaan tilojen ja eläinlääkäreiden käyttöön ja 
dokumentoitua tietojärjestelmiin.  
 
Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin vaikutetaan tehokkaimmin 
panostamalla ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kotieläintiloilla.  Tuotantoeläinten 
terveydenhuoltotyön merkitys korostuu kotieläintiloilla tulevaisuudessa entisestään. 
Terveydenhuoltotyössä eläinlääkärin rooli on toimia neuvojana, ei valvojana. Työn onnistuminen 
edellyttää koko alkutuotannon sitoutumista, yhteistyötä sekä koulutusta. 
Yhdistyksen jäseniä ovat Suomen meijerit, teurastamot ja munapakkaamot sekä alkutuotannon 
muut toimijat. Yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuin. 
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