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Eläinsuojelulain kokonaisuudistus 
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Tiedotustilaisuus 24.3.2015 

      
   
 Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola ja ylitarkastaja Minna Ruotsalo 
 Maa- ja metsätalousministeriö 
 Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 
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Eläinsuojelulain kokonaisuudistus 
• Kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä ja hankkeen ohjausryhmä 

asetettiin syksyllä 2012 
 

• Hankkeen tavoitteena on 
 - saattaa eläinsuojelulaki perustuslain vaatimusten mukaiseksi 
 - selkeyttää eläinsuojelua koskevaa sääntelyä ja luoda 
 rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laki 
 - varmistaa EU-lainsäädännön tehokas täytäntöönpano 
 - uudistaa eläinsuojelulaki eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja 
 - tehostaa eläinsuojeluvalvontaa 

 
• Ohjausryhmän toimikautta jatkettu vuoden 2015 loppuun saakka → 

HE:n viimeistely ministeriössä → esitys eduskunnalle tulevalla 
hallituskaudella 
 

• Ministeriön resursseja lainvalmistelussa on lisätty 
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Eläinsuojelulain kokonaisuudistus / ohjausryhmä 
 
• Puheenjohtaja: 
• kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö 

 
• Jäsenet: 
• budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö 
• lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö 
• johtaja Taina Aaltonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
• johtaja Satu Raussi, Eläinten hyvinvointikeskus 
• laatupäällikkö Elias Jukola, Elintarviketeollisuusliitto ry 
• toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry 
• pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry 
• asiantuntija Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
• johtaja Ilkka Nieminen, Päivittäistavarakauppa ry 
• toiminnanjohtaja Kati Pulli, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry 
• hallituksen varapuheenjohtaja Timo Wahlroos, Suomen Eläinlääkäriliitto ry 
• erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto 
• lakimies Mikaela Strömberg-Schalin, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC 
• eläinlääkäri Heli Nordgren, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL) ry 

 
• eläinsuojeluasiamies Sari Salminen 

 
• Sihteerit: 
• eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö 
• hallitussihteeri Hannu Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö 
• lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 



Syksyn 2014 jälkeen valmistuneita selvityksiä:  
 

 
• Nautojen pito parsinavetoissa ja pihatoissa  

 
• Emakoiden tiineytyshäkeistä luopuminen 

 
• Eläinsuojeluvalvonnan valtiollistamisselvitys 

 
• Koirien ja kissojen tunnistusmerkintä- ja rekisteröintiselvitys 
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- Vuoden 2015 aikana käsiteltäviä aiheita mm: 

 
• eläinten jalostus 
 - jalostuksen tavoitteena tulisi olla hyvinvoiva eläin 
 - pykälän tarkentaminen nykyisestä 
 
• eläinkilpailut ja eläinten näytteillä pito 
 - säännösten ajantasaistaminen, tarkentaminen 
 - eläinkilpailujen valvonta 
 
• eläimille tehtävät toimenpiteet (eläinlääketieteellinen hoito ja muu 

kuin eläinlääketieteellinen hoito) 
- tunnistusmerkinnät, nupoutukset, kastraatiot jne.  
- kuka saa tehdä ja miten?  

 

 
 
     

 



• avuntarpeessa olevat eläimet, luonnonvaraiset eläimet 
 - kotieläinten ja luonnonvaraisten eläinten auttamisvelvollisuus 
 - luonnonvaraisten eläinten elätettäväksi ottaminen 
 - eläinsuojelulain suhde metsästys-, kalastus- ja  luonnonsuojelulakeihin 
 
• eläinten lopettaminen ja teurastaminen 
 - uskonnollisista syistä noudatettava erityinen teurastustapa 
 
• eläinten luovutukseen liittyvät säännökset 

- luovuttajan tiedonantovelvollisuus esim. kaupan yhteydessä 
 

• tarkastus ja pakkokeinot 
• valvontaviranomaiset (aluehallinnon linjaukset?) 
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• Eläinsuojelulain kokonaisuudistus kiinnostaa kansalaisia ja 
herättää keskustelua. 
 

• Selvitykset ja kyselyiden yhteenvedot löytyvät ministeriön 
nettisivulla www.mmm.fi/elainsuojelulaki 
 

• Nettisivulla myös mahdollisuus antaa palautetta lain 
valmistelijoille koko uudistusprosessin ajan. 

http://www.mmm.fi/elainsuojelulaki
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