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Tiedote julkaisuvapaa 5.5.2010 klo 00.01 
Vuoden eläinlääkintäteko 2010: 
ETT ry − eläintautien torjuntatyö 15 vuotta 
 
Vuoden eläinlääkintätekona 2010 palkitaan Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n tekemä työ Suomen 
eläintautitilanteen hyväksi.  
 
Suomen Eläinlääkäriliitto antaa palkinnon 15 vuoden menestyksekkäästä ja peräänantamattomasta 
työstä Suomen eläintautitilanteen pitämiseksi hyvänä ja hallittuna. ”Suomen hyvä eläintautitilanne ei ole 
itsestäänselvyys. Iso kiitos hyvästä tilanteesta kuuluu ETT:lle”, sanoo Suomen Eläinlääkäriliiton 
puheenjohtaja, ELL Sanna Hellström. ”Ennaltaehkäisevä työ on nykypäivää myös eläinten hoidossa, 
niin terveyden kuin hyvinvoinninkin osalta. ETT on tehnyt arvokasta työtä tällä saralla asiantuntevana 
neuvojana ja myös terveydenhuoltotyön koordinoinnissa.” Hellströmin koko puheen voi lukea Suomen 
Eläinlääkäriliiton kotisivulta. 
 
Suomen liittyessä EU:hun vuonna 1995 oltiin uudessa tilanteessa, jossa eläimet ja eläinperäiset ainekset 
liikkuivatkin vapaammin unionin sisämarkkina-alueella aiemman tarkemmin kontrolloidun käytännön 
sijaan. Eläintaudit liikkuvat yleensä eläinten mukana. Hyvä eläintautitilanne edistää sekä eläinten että 
ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.  
 
Hyvä tautitilanne – siis tilanne, jossa esiintyy harvoja tarttuvia eläintauteja ja niitäkin harvoina 
taudinpurkauksina − edistää eläinten hyvinvointia, taloudellisesti tehokasta maataloutta ja 
elintarviketeollisuutta ja -turvallisuutta ja sekä ihmisten terveyttä. Suomessa tautitilanne on säilynyt 
hyvänä viimeisen viidentoista vuoden ajan pitkälti juuri ETT:n koordinoiman työn ansiosta: 
maataloustuottajille tehtiin 10 käskyä -ohjeet heti toiminnan alussa, ja ohjeet ovat säilyneet lähes 
samoina. Ne koskevat eläinten ostoa, myyntiä, vierailuja, matkoja ja hygieniaa yleensä. ”Vuonna 1995 
eläintautivalvonnan painopiste siirtyi tuotantotilojen ovelle”, sanoo ETT:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri 
Pirjo Kortesniemi. ”Vapaaehtoisia kansallisia toimia on tarvittu ja tarvitaan tuotantoeläinten terveyden 
ylläpitämiseksi viranomaistoiminnan rinnalle.” ETT:n oman tiedotteen voi myös lukea Eläinlääkäriliiton 
sivulta. 
 
ETT:ssä työskentelee kaikkiaan seitsemän asiantuntijaa, joista neljä on eläinlääkäreitä. He ovat Pirjo 
Kortesniemi, Hannele Nauholtz, Olli Ruoho ja Sanna Nikunen. ETT on yhdistys, jonka jäseniä ovat 
meijerit, teurastamot ja munanpakkaamot. 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto palkitsi vuoden eläinlääkintäteon Helsingissä 5. toukokuuta. 
Eläinlääkäriliitto on jakanut Vuoden eläinlääkäri/ Vuoden eläinlääkintäteko -palkintoa vuodesta 2001. 
Aiemmat palkitut kerrotaan liiton kotisivulla. 
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