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ETT:n Ruokaketjuhanke 3 –
Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää 
ruokajärjestelmää

Hankkeessa on kolme päätavoitetta:
1. Kehittää kansallisia laatujärjestelmiä maito- ja lihaketjuissa.
2. Edistää tautisuojausta ja estää tautien leviämistä 

alkutuotannossa.
3. Parantaa tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamista eläinten 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä viestiä 
eläinlääkärin roolista osana laatujärjestelmiä.

https://www.ett.fi/hankkeet/ruokaketjuhanke-3/
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Elintarviketuotannon muutos

Kuluttajien
vaatimukset
• Laatu
• Turvallisuus
• Jäljitettävyys
• Hyvinvointi

Korkea

Matala

1900 1950 1990 2000

Laajaperäinen
tuotanto

Erikoistunut 
tuotanto

Tila osana 
tuotantoketjua

Useita eri eläinlajeja

Uusi teknologia,
tuotannon tehostaminen

Laatutyö,
turvallisuus

Lähde: Thomas Blaha ETT:n 5-vuotisjuhla 1999

Akuutti yksilö hoito

Herd health
- saneeraukset

Dokumentoitu
Systemaattinen
terveydenhuolto

2021

21.10.2021

Suomalainen 
tuotanto ei 
ole bulkkia!
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• Tuotannon 
kannattavuuden 
parantaminen

• Tautien ehkäisy

• Poikkeama-
tilanteet

• Dokumentointi
• Markkinointi



Eläintuotannossa pitää 
pyrkiä siihen, että 
eläinten elämä on 

mahdollisimman hyvää, 
ja lopetus kivutonta. 

Lihasta ja maidosta on 
kuitenkin ihmisille 

hyötyä…

Eläinten käyttö 
elintarviketuotannossa 

on laillista. 
Eläinsuojelulaki 

varmistaa, että eläimet 
voivat hyvin

Eläinten 
kasvattaminen 
ja tappaminen 
lihaksi on aina 

väärin. Eläimillä 
on oikeus 
elämään…

Tuotantoeläimet on 
tarkoitettu 

elintarviketuotantoon. 
Ei niihin voi soveltaa 

samoja moraalisia 
velvoitteita kuin 

lemmikkinä 
pidettävään koiraan…
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Ruokaketjuhanke 3 -Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää

Perustarpeiden tyydyttäminen, 
terveys ja tuottavuus

Luonnollisuus ja eläinten 
yksilöllinen kohtelu

Mitä on eläinten hyvinvointi?
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Vain tehty terveydenhuoltokäynti 
antaa dokumentoitua tietoa:
• tilan toimintatavoista  
• tilan tautisuojauksesta
• eläinten hyvinvoinnista 
• eläinten terveydestä
• eläinten lääkitsemisestä

suunnittelu

toteutus

arviointi

kehittäminen
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Erityistilanteiden seuranta
Nasevan avulla seurataan 
mm:

• Mycoplasma bovis
• Kryptosporidioosi
• EHEC
• Pälvisilsa
• Korona/RS-virus
• Rotavirus
• Str. Agalactiae
• Tartunnalliset 

sorkkasairaudet

Erityistilanteiden määrä
Nasevassa vuosittain
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Ruokaketjuhanke 3 -Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää

Pälvisilsa 13.9.2021 Kryptosporidioosi 13.9.2021
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Naseva ja sertifioitu laatujärjestelmä
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Kansallinen seurantajärjestelmä vai 
kansallinen laatujärjestelmä?
• Kansallinen laatujärjestelmä –

viranomainen myöntää ja valvoo
• Voidaan hyödyntää hankintakilpailutuksessa

• Ylittää lainsäädännön:
• Eläinterveys
• Kansanterveys
• Eläinten hyvinvointi
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Nasevan tietopankki kunnossa

21.10.2021



 lakisääteinen 
 omistajan vastuulla
 säilytettävä 5 vuotta

Tiedot:
 eläimen 

tunnistetiedot
 lääkityksen anto 

pvm.
 lääkkeen nimi
 lääkkeen määrä
 varoaika
 myyjän nimi

Lääkitsemislainsäädännön vaatimukset, 
lääkkeiden luovutus varalle!

Nasevan lääkitsemistieto ajan tasalla?

Lataa NasevaHealthApp
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Nautarekisterin uudistus
• Nasevalla rekisteriin 

rajapinta, mittava 
tekninen muutos

• Valtuuden voi antaa 
henkilö, joka on 
rekisteröitynyt 
eläintenpitäjärekisteriin 
nautaeläintenpitäjäksi
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Kirjaudu suomi.fi

Henkilökohtaiset valtuudet

Anna valtuuksia

Etsi ”Eläinten terveys ETT”

Asia: Nautaeläintietojen 
katselu
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Miksi tautisuojausta?
• Uudet riskit

• Tilakoon kasvu
• Aperuokinta
• Enemmän tarttuvia eläintauteja

• Mittavat taloudelliset vahingot taudinpurkauksessa
• Saneeraaminen
• Saamatta jäänyt tuotos
• Lääkintäkustannukset

• Tuottajien jaksaminen ongelmatilanteissa
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kryptosporidioosi, 
pälvisilsa, M. bovis, 

rotavirus, talvidysenteria, RS-
virus, maksamadot, 

neosporoosi, salmonella, 
EHEC
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Samat periaatteet vuodesta toiseen
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Ulkoinen tautisuojaus

1. Eläinliikenne

2. Rehut

3. Henkilöliikenne

4. Ulkomaan kontaktit

5. Muut koti- ja haittaeläimet

Sisäinen tautisuojaus

6. Tartuntariskin hallinta

7. Vastustuskyvyn lisääminen

8. Tautiseuranta

9. Terveydenhuolto

10. Asenne, motivaatio ja 

yhteistyö



Asenne, motivaatio ja yhteistyö

• Ymmärrä, miksi tautisuojaus on tärkeää
• Muista, että tavoitteena on terve ja hyvinvoiva eläin →

terveellinen ja turvallinen elintarvike 
• Pidä yllä yhteistyötä eri tahojen välillä 
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Valtuutus
Tautisuojaus

Suomalainen 
tuotanto ei ole 
bulkkia


