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1. Eläinaineksen tuonti
- Tuotantoeläinten tuonnin ohjaus riskiperusteisesti sekä tuontien tilastointi
- Tuonnin ohjaus muiden eläinlajien osalta, mikäli se aiheuttaa riskin tuotantoeläimille
- Pohjoismainen yhteistyö vastaavien organisaatioiden kanssa; kokous Norjassa keväällä 2019
2. Rehuihin liittyvä riskienhallinta
- Positiivilistan ylläpito ja kehittäminen
- Rahtisekoittajien koulutus: painopisteenä salmonella- ym. tautiriskien hallinta rahtisekoitustoiminnassa
- Arviointikäyntejä riskiperusteisesti omavalvontatulosten perusteella sekä konsultaatiokäyntejä
ja koulutusta kysynnän mukaan
3. Kansallisen eläinterveydenhuollon koordinointi
- ETU-yhteistyöryhmän ja -asiantuntijaryhmien toiminnan kehittäminen
- ETU-yhteistyöryhmän koollekutsuminen syksyllä 2019
- Siipikarjan terveydenhuollon koordinointi:
- ETU-muna- ja ETU-lihasiipikarja-asiantuntijaryhmät
- Lihasiipikarjan mikrobilääkkeiden käyttöä ja hyvinvointia kuvaavan kansallisen tiedon keruu
ja sen kehittäminen
- Ruokaketjuhanke: siipikarjaosiossa suunniteltujen toimien toteutus
- Sika- ja nautaterveydenhuolto koordinoidaan Sikavan ja Nasevan kautta
4. Tautiriskien ja erityistilanteiden hallinta
- Toimintamallien kirjaaminen tautisaneerauksista eläinlajeittain, erityisesti riskikohtien osalta
- Kustannustehokkaiden saneerauskäytäntöjen kehittäminen
- Tautisaneerauksiin ja riskienhallintaan liittyvä konsultointi
- Tarvittaessa erityistilanteiden pelisääntöjen laatiminen ja päivitys sekä toiminnan koordinointi tauti- ja
tapauskohtaisesti
- Uuden asiantuntijaeläinlääkärin valinta ja perehdyttäminen salmonella- ym. tautisaneerauksiin nauta-,
siipikarja- ja sikatiloilla sekä rehualan riskinhallintaan
- Eläintautivakuutusten koordinointi: kokouksen järjestäminen syksyllä
5. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen
- Uuden eläinten hyvinvointilain vaikutusten arviointi terveydenhuollossa
- Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
- Kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen seuraaminen ja näiden huomioiminen terveydenhuollon
kehittämisessä soveltuvin osin
6. Hankehallinnointi ja -yhteistyö
- Ruokaketjuhanke ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunantuotantoketjuille” ja EU PiG -hankkeiden hallinnointi
- Muiden tahojen hallinnoimiin hankkeisiin osallistuminen ja asiantuntijatoiminta
- ohjausryhmätoiminnan osalta toiminnanjohtajan hyväksynnällä
- muun kuin ohjausryhmätoiminnan osalta hallituksen hyväksynnällä
7. ETT ry:n toiminnan ja toimintatapojen kehittäminen
- Uuden toiminnanjohtajan valinta ja perehdyttäminen yhdistyksen toimintaan
- ETT:n roolin kartoittaminen jäsenorganisaatioiden ja sidosryhmien näkökulmasta tulevaisuuden
toiminnan kehittämiseksi
- Toimintastrategian 2020-2025 päivitys yhteistyössä hallituksen kanssa
- Henkilöstön toimenkuvien läpikäynti ja päivittäminen

8. Tiedotustoiminta
- ETT:n 25-vuotisjuhlaseminaari
- Sähköinen tiedotus
o Jäsentiedote: 4 suomenkielistä ja 1 ruotsinkielinen
o Sosiaaliset mediat Facebook ja Twitter
- Kotisivu-uudistus
- Vuosikertomuksen 2018 julkaisu
- Lehtikirjoitukset alan ammattilehtiin
- Viestinnän kehittäminen: toimihenkilöiden viestintäkoulutus
9. Yhteistyö viranomaisten kanssa
- Säännölliset tapaamiset viranomaistahojen kanssa
- Toiminnan linjaukset
- Eläinlääkärien täydennyskoulutuksen kehittäminen
- Pelisääntöjen sopiminen erityistilanteiden hallinnassa sekä mikrobilääkeresistenssin
ehkäisyssä ja lääkkeiden hallitussa käytössä.

