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Puheenjohtaja, ELL Sanna Hellströmin puhe Vuoden eläinlääkintäteko 2010 -palkinnon 
julkistustilaisuudessa 5.5.2010 
 
Hyvät kuulijat, 
Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsee vuosittain Maailman eläinlääkäripäivän yhteydessä Vuoden 
eläinlääkärin tai eläinlääkintäteon. Tänä vuonna palkinto jaetaan kymmenennen kerran. Vuoden 
eläinlääkärinä on palkittu ansioituneita ja ammattikunnan laajasti arvostamia eläinlääkäreitä eri 
sektoreilta. Palkinto on annettu aikaisemmin kahdeksan kertaa eläinlääkärille ja kerran on palkittu 
eläinlääkintäteko. Palkitut eläinlääkärit ovat vaikuttaneet eläinlääkintähuollon kehitykseen sekä ihmisten 
ja eläinten terveyteen. Toiminnallaan he ovat kasvattaneet myös koko ammattikunnan arvostusta. Tämä 
vuosi jatkaa perinnettä.  
 
Hyvä eläintautitilanne Suomessa ei ole itsestäänselvyys. Maassamme on erittäin vähän tarttuvia 
eläintauteja, jotka muualla maailmassa ovat arkipäivää. Esimerkiksi salmonella on useissa Euroopan 
maissa tavanomainen löydös niin tuotantoeläimissä kuin elintarvikkeissakin, mutta meillä sen esiintyvyys 
on onnistuttu pitämään alle prosentin tasossa. Siksipä Suomessa ihmistenkin sairastamista 
salmonellooseista suurin osa on saatu ulkomaan tuliaisina. Salmonella ei ole kuitenkaan ainut vaara: 
useat taudit kuten suu- ja sorkkatauti leviävät helposti jopa ilman mukana ja esiintyessään uhkaavat 
suuria karjamääriä. Osa taudeista aiheuttaa merkittäviä tuotannon tappioita tai lääkinnän tarvetta 
eläimille, olematta kuitenkaan hengenvaarallisia. Osa taas tappaa välittömästi suuria eläinmääriä. Ja osa 
taudeista on zoonooseja eli ihmisten ja eläinten välillä tarttuvia ja siten uhka myös ihmisten terveydelle.  
 
Globalisaatio koskettaa myös eläimiä ja yhä suurempia eläinmääriä kuljetetaan maiden rajojen yli. 
Samaan aikaan tiedetään, että elävien eläinten kuljettaminen on suurin riski tarttuvien tautien 
levittämiseen. Vaarasta huolimatta intoa eläinten kuljettamiseen lisäävät taloudelliset syyt, eläinten 
jalostus ja ihmisten into hankkia erikoisia lemmikkejä maailmalta. EU-jäsenyys muutti 
eläintuontisäädöksiä ja osaltaan lisäsi riskiä saada tarttuvia tauteja maahamme. Myös ilmaston 
lämpeneminen muuttaa tautitilannetta ja uusia tauteja leviää kokoajan kohti pohjoista. Esimerkiksi 
bluetongue eli sinikielitauti on käväissyt jo Ruotsissa ja afrikkalaista sikaruttoa on tavattu Pietarin 
alueella. 
 
Eläintautien torjunta on tärkeää työtä ihmisten ja eläinten terveyden hyväksi ja myös kansallisen 
laadukkaan elintarviketuotannon turvaamiseksi. Eläinlääkäriliitto onkin päättänyt palkita vuoden 
eläinlääkintätekona Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n toiminnan ansiokkaassa työssään hyvän 
eläintautitilanteemme ylläpitäjänä. 
 
ETT perustettiin juuri ennen Suomen liittymistä Euroopan Unioniin, kun havahduttiin helpottuvaan 
eläinliikenteeseen ja siten lisääntyvään tautivaaraan. ETT:n toiminnassa oli alusta asti mukana sekä 
asiantuntijaeläinlääkärit että elintarviketeollisuus. ETT toimi tuolloin ja toimii edelleen 
viranomaismääräykset ylittävän vapaaehtoisen neuvonnan ja tiedotuksen antajina. Tässä työssä on 
onnistuttu hienosti ja suurin osa eläimistä tuodaan maahan ETT:n ohjeiden mukaisesti. Suomen 
tautilanne on pysynyt hyvänä EU jäsenyyden aikana, eikä uusia eläintauteja ole juuri maahamme 
saapunut. 
 



Käytännön työtä tekevän eläinlääkärin silmin ETT toimii konkreettisten ja käyttökelpoisten ohjeiden 
antajana tartuntatautien torjunnassa. Erään kollegan sanoin: ”Aina kun jotain tapahtuu, kannattaa soittaa 
ensin ETT:lle”. Käytännölliset neuvot tautitorjunnassa ovat erittäin tervetulleita myös tuottajille. ETT:llä 
onkin erinomainen ekologinen lokero toimia viranomaisten, praktiikkaa tekevien eläinlääkäreiden, 
tuottajien ja teollisuuden kanssa yhteistyössä. 
 
Vuoden takainen salmonellaepidemia muistutti jälleen konkreettisesti, että tautitilanne voi muuttua 
nopeasti. Saastunutta rehua oli levinnyt useille tiloille ja tartuttanut sikoja ja siipikarjaa. Tiedän, että 
tuohon aikaan ETT:n väki teki työtä lähes vuorotta ja kiersi keräämässä tuhansia näytteitä, saneerasi 
tuotantotiloja puhtaiksi ja koulutti eläinlääkäreitä toimimaan tartuntatilanteessa ja näytteenotossa. Myös 
tuottajat saivat tukea vaikeassa tilanteessa. Ja jälleen salmonellaepidemia saatiin selvitettyä ja 
nitistettyä.  
 
Eläinten hoidossa siirrytään entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Tämä on tärkeää niin 
terveyden kuin hyvinvoinninkin kannalta. ETT koordinoi kansallista terveydenhuoltotyötä, jonka 
tavoitteena on edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia ja siten myös elintarvikkeiden turvallisuutta. 
Eläinten hyvinvoinnin ja eettisen tuotannon merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Eläinten 
hyvinvointi ja terveys myös vaikuttavat toisiinsa. ETT on tehnyt arvokasta työtä myös eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseksi ja tähän tarkoitukseen on tulossa myös uusia työkaluja lähitulevaisuudessa. 
 
ETT:ssä toimii neljä asiantuntijaeläinlääkäriä: Pirjo Kortesniemi, Olli Ruoho, Hannele Nauholz ja Sanna 
Nikunen. Teidän osaamisellanne ja työllänne on suuri merkitys Suomen hyvän eläintautitilanteen 
ylläpidossa sekä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä. Kumpaankin tavoitteeseen olette tehneet 
käytännöllisiä ja ongelmia ennaltaehkäiseviä ratkaisuja. Teillä on arvokasta asiantuntemusta, jota myös 
useissa koulutustilaisuuksissa levitetään eteenpäin.  
 
Hyvästä työstä kertoo myös se, että henkilökunta on pysynyt suurelta osin samana jo vuosia. 
Toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi on ollut mukana alusta asti – tai oikeastaan jo ennen alkua, koska 
hän oli tekemässä selvitystä eläintautitilanteen hallinnasta ennen EU:hun liittymistä ja tämän selvityksen 
perusteella perustettiin ETT. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Hannele Nauholz on niin ikään ollut mukana 
lähes koko 15 vuoden ajan. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Olli Ruoho oli selvittämässä jo vuoden 1995 
salmonellaepidemiaa, vaikka tulikin töihin ETT:lle myöhemmin. Eläinlääkäri Sanna Nikunen on ollut 
ETT:n palveluksessa reilun vuoden, ja on jo ennen tätä ollut mukana terveydenhuollon 
asiantuntijatyöryhmissä. 
 
Olen ylpeä ammattikunnastamme voidessani palkita vuoden eläinlääkintätekona ETT:n toiminnan 
eläintautien torjunnassa ja haluan Suomen Eläinlääkäriliiton puolesta esittää lämpimät onnittelut ja 
kiitokset tehdystä työstä koko ETT:n henkilökunnalle! 
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