
Hallitusohjelman 2011-2015 eläinten hyvinvointiin liittyvät kirjaukset 
 
Ei tuotantoeläimiin liittyvät kirjaukset 
 

 Salametsästykseen puututaan tehokkaasti. 
 

 Edistetään eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä.  
 
 
Tuotantoeläimiin liittyvät kirjaukset 
 

 Eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja asiaa 
koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi. 

 
 Nimetään eläinsuojeluasiamiehen virka maa- ja metsätalousministeriöön ja kiinnitetään 

huomiota eläinlääkärien saatavuuteen.  
 

 Eläinvalvontaa ja sen rahoitusta vahvistetaan ja sitä suunnataan riskiperusteisesti.  
 

 Uudistetaan eläintautilaki tautien seurannan ja torjunnan valmiuden tehostamiseksi.  
 

 Eläintilallisten työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota. 
 

 Hallitus tukee edelleen turkis-tuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana elinkeinona. Hallitus 
selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon vapaaehtoisen siirtymisen kannustamisen 
mahdollisuuksia.  

 
 
Kuluttamiseen ja tuotantoeläimiin liittyvät kirjaukset 
 

 Eettisen elintarviketuotannon keskeinen tekijä on tuotantoeläinten hyvinvointi.  
 

 Luomu- ja lähiruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun otetaan Suomen 
maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi. Kehittämisessä painotetaan muun muassa 
luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta. Kasvatetaan luomu- ja lähiruoan osuutta julkisista 
hankinnoista. 

 
 Kuluttajille turvataan oikeus tietää ruoan alkuperä, tuotantotapa ja koostumus 

 

 
EU:n eläinten hyvinvointia koskevan strategian 2012-2015 kuluttamiseen ja tuotantoeläinten 
hyvinvointiin liittyvä kirjaus (tunnistettu yhdeksi neljästä keskeisestä ongelmasta) 
 
Kuluttajilta puuttuu asianmukaista tietoa eläinten hyvinvointiin liittyvistä seikoista 
 
 uudet EU-tason puitteet, joilla parannetaan kuluttajille ostopäätöksen perustaksi annettavien 

tietojen selkeyttä ja riittävyyttä  
 lainsäädäntö varmistamaan, että eläinten hyvinvointiin liittyvät väittämät ovat selkeitä ja 

tieteellisesti relevantteja 
 Kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia pyritään lisäämään myös synergiaa tuovilla ja yhdennetyillä 

toimilla yhdessä muilla asiaan liittyvillä politiikan aloilla 
 Tarjotaan kuluttajille ja yleisölle asianmukaista tietoa mm. mainintoja lasten kouluttamisesta. 
 



TEHVNK:lle keskusteltavaksi, olisiko TEHVNK:n hyvä tehdä kannanottoja tms. toimia näistä 
teemoista. 
 
Kuluttajien informaation ja ostovalinnoilla tehtävien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen 
Suomessa. 
 kriittistä on sekä yleisen tiedon lisääminen, että valinnanmahdollisuuksien luominen ja  suoraan 

ostotilanteessa annettava informaatio – pakkausmerkinnät 
 ongelmia: 

 valinnanmahdollisuuksien puutteet – eli kaupassa ei paljon vaihtoehtoja – onko 
tulevaisuudessakaan? 

 riittämätön tieto kalliimpien tuotteiden eläinten hyvinvoinnin vaikutuksista - luomu ja miksi 
sitä ei mainosteta parempana eläinten hyvinvointina 

 harhaanjohtavat pakkausmerkinnät – kuvat ja tekstit 
 
Järjestöjen toiveita 
 

 Portaittainen eläinten hyvinvointia kuvaava merkintä. - Etuna pelkkään kansalliseen 
laatumerkintään verrattuna se, että kuluttajalla on mahdollisuus tukea rahoillaan tuotannon 
siirtymistä jatkuvasti parempiin tuotantotapoihin – myös tuottajan etu. 

 
 Harhaanjohtaviin pakkausmerkintöihin ja mainontaan puuttuminen. 

 
 Eläinten hyvinvointi osaksi peruskoulujen opetusta. 

 
 Eri sidosryhmien näkökulmat samaan aikaan esiintuovia tiedotustoimia. Hyvä esimerkki 4.10 

julkaistava Elina Lappalaisen kirja. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


