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Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 6 
1/2011 
 
Pvm   01.02. 2011 
Aika  12:30 – 14:45 
Paikka  Helsinki, Mariankatu 23, mmm, kokoushuone Kartano.  

 
Kutsutut jäsenet (ja varajäsenet), läsnäolijat tummennetulla: 
Hannu Saloniemi, puheenjohtaja (varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi, Eläintautien torjuntayhdistys 
ETT ry) 
Leena Suojala, (Sami Kilpeläinen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Kjell-Göran Paxal, (Jonas Laxåback) Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 
Saara Kupsala, Itä-Suomen yliopisto (Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi) 
Jarkko Niemi, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Matti Ylätalo, Helsingin yliopisto) 
Anna Valros, Helsingin yliopisto /Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus (Jaakko Mononen, Itä-
Suomen yliopisto/MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) 
Outi Vainio, Helsingin yliopisto (Kreeta Ranki, Turun yliopisto) 
Matti Aho (Riitta Heinonen), Maa- ja metsätalousministeriö 
Jaana Husu-Kallio (Jaana Mikkola), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
Hanna Lounela, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Aila Rauatmaa, Kainuun maakuntayhtymä) 
Henri Pätsi, (Helinä Ylisirniö), Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ry 
Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (Riikka Suominen, Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry) 
Sanna Nokka (Juho Kyntäjä), ProAgria Keskusten Liitto ry 
Elias Jukola, HK Agri Oy (Tuomas Herva, Atria Oy) 
Ilkka Nieminen (Merja Söderström), Päivittäistavarakauppa ry 
Annikka Marniemi (Sinikka Turunen), Suomen Kuluttajaliitto ry 
 
Lisäksi kutsuttuna paikalla:  
Tiina Pullola, Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todettiin, että mikäli neuvottelukunnan varsinainen tai varajäsen haluaa erota 
neuvottelukunnasta, tulee hänen osoittaa eroanomuksensa valtioneuvostolle ja 
lähettää se maa- ja metsätalousministeriön eläinten terveys- ja hyvinvointiosastolle 
Matti Aholle. Eroanomus on hyvä lähettää myös tiedoksi neuvottelukunnan 
puheenjohtajalle ja sihteerille. 
 
Lisättiin kokouksen esityslistan kohtaan 5: 
- Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettamisen vaihe. 
 
Lisättiin kokouksen esityslistan kohtaan 8: 
- Hallituksen esitys (HE 296/2010 vp) ESL muuttamisesta. 
 
Lisättiin kokouksen esityslistan kohtaan 9: 
- Neuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen 
- Neuvottelukunnan esityslista 2011 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
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Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin siitä käydyn keskustelun jälkeen. 
Pöytäkirja tulee MMM:n verkkosivuille 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html  
 

4. Neuvottelukunnan kannanotto eläinten hyvinvoinnin koulutuksesta 
Neuvottelukunta ottaa kantaa eläinten hyvinvoinnin koulutuksen lisäämiseksi 
maassamme. Kannanotto osoitetaan opetushallitukselle (pääjohtaja Timo Lankinen) 
ja lähetetään tiedoksi opetusministerille sekä maa- ja metsätalousministerille 
neuvottelukunnan sen hyväksyttyä. Neuvottelukunnan kannanotto eläinten 
hyvinvoinnin opetuksen lisäämiseksi on tämän pöytäkirjan liitteenä 1. 
 

5. MMM:n suunnitelma ja aikataulu eläinsuojelulain uudistamiseksi 
Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä esitteli ministeriön suunnitelman 
eläinsuojelulain uudistamisen aikataulusta. Tiina Pullolan esitys on tämän pöytäkirjan 
liitteenä 2. 
 
Lisäksi Matti Aho maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi perusteilla olevan seura- ja 
harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettamisen vaiheesta. Asetus 
neuvottelukunnasta on annettu. Seuraavaksi asetetaan ko. neuvottelukunnan 
jäsenet.   
 

6. Kansallisen hyvinvointiraportin valmistelutilanne 
Sihteeri kertoi kansallisen eläinten hyvinvointiraportin valmistelun tilanteesta. 
Raporttia valmistellaan parhaillaan eläinten hyvinvointikeskuksessa sidosryhmän 
avustuksella ja raportin sisällysluettelo lähetetään neuvottelukunnalle tiedoksi.  
 

7. Neuvottelukunnan kannanotto EU:n yhteisöaloitteesta sikojen kastroinnista 
Eurooppalainen julistus sikojen kirurgisen kastraation vaihtoehdoista:  
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm 
suomeksi: 
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/castration_pigs_declaration_fi.pdf 
 
Neuvottelukunta tukee ja kannattaa EU:n yhteisöaloitetta koskien sikojen kirurgisen 
kastraation vaihtoehtoja ja toteaa, että kivunlievitys kirurgisen kastraation yhteydessä 
on vain välivaihe kohti tavoitetta, joka on karjujen kirurgisen kastraation lopettaminen. 
Neuvottelukunnan kannanotto asiasta on tämän pöytäkirjan liitteenä 3. 
 

8. Ajankohtaista tuotantoeläinten hyvinvoinnista 
 
Hallituksen esitys (HE 296/2010 vp) ESL muuttamisesta  
Neuvottelukunnalle lähetettiin etukäteen tiedoksi hallituksen esitys (HE 296/2010 vp) 
ESL muuttamisesta. Neuvottelukunnalle oli etukäteen lähetetty Birgitta Wahlbergin 
kommentti ko. hallituksen esitykseen ja neuvottelukunta totesi kommentin tärkeäksi. 
Kommentissaan Birgitta Wahlberg korosti, että omistajan velvollisuus arvioida lintujen 
hyvinvointia seuraamalla ja ryhtyen tarvittaviin toimenpiteisiin tulisi lisätä 
lakiesitykseen. Birgitta Wahlbergin kommentti on tämän pöytäkirjan liitteenä 4. 
Neuvottelukunta totesi, että hallituksen esityksessä ei kunnolla määritellä niitä 
tuottajasta riippumattomia syitä, jolloin broilereiden kuolleisuutta ei arvioida.  

 
Todettiin yleisesti lausuntopyynnöistä, että neuvottelukunnan jäsenet, edustamansa 
tahon kautta, saavat lausuntopyynnöt tiedoksi ja vastaavat niihin. Neuvottelukunta 
voi niin päättäessään antaa lausuntoja lakiesityksiin, mutta todettiin 
neuvottelukunnan kokoontuvan ko. työhön liian harvoin. Toivotaan lisäksi, että 
neuvottelukunnan näkemykset eläinten hyvinvointia koskevista esityksistä käyvät ilmi 
lausuntopyyntökierrosta huomattavasti aikaisemmin.  

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/castration_pigs_declaration_fi.pdf


3 
 

 
9. Muut asiat 

 
Neuvottelukunnan toiminnasta tiedottaminen 
Eläinten hyvinvointikeskus EHK on saanut marraskuun 2010 alussa tiedottajan. 
EHK:n tiedottajan toimenkuvaan sopisi hyvin neuvottelukunnan kannanotoista 
tiedottaminen EHK:n kanavien kautta. Tiedottaminen lisää neuvottelukunnan työn 
näkyvyyttä. Päätettiin esittää EHK:n johtoryhmälle, että EHK:n tiedottaja toimisi myös 
neuvottelukunnan tiedottajana. Jos järjestely toteutuu, EHK:n tiedottaja Tiina 
Kauppiselle lähetetään pysyväiskutsu neuvottelukunnan kokouksiin. 
 
Neuvottelukunnan esityslista 2011 
Neuvottelukunnan jäsenten toivotaan tuovan aktiivisesti käsiteltäviä aiheita 
esityslistalle. Käsiteltävää aihetta esittänyt jäsen kertoo, mitä hän toivoo 
neuvottelukunnalta ko. asian suhteen (kannanotto, keskustelu, tms.) ja toimittaa 
asiasta etukäteistietoa neuvottelukunnan jäsenille, lähettämällä materiaalin sihteerille 
kaksi viikkoa ennen kokousta.  
 
Tämän vuoden tulevien kokousten asioita ovat: 
- Turkiselinkeinon sertifiointihanke. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä turkiskasvattajien 

liiton toiminnanjohtajaan ja pyytää liitolta alustusta elinkeinon 
sertifiointihankkeesta sekä etukäteismateriaalia, kuten tietoa 
sertifiointikriteereistä. Asia otetaan seuraavan kokouksen esityslistalle. 

- ETT Eläintautien torjuntayhdistyksen suositukset tuotantoeläinten hyvinvoinnille. 
ETT on tehnyt suosituksia eri tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nämä 
suositukset otetaan yksi eläinryhmä kerrallaan neuvottelukunnan kokouksiin 
keskusteltaviksi ja kommentoitaviksi.  

- Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvointistrategian päivitys. Ko. strategia on 
vuodelta 2006, joten on hyvä aika sen päivittämiselle ja strategian 
toimenpidesuositusten toteutumisen arvioinnille. Tuotantoeläinten 
hyvinvointistrategia löytyy osoitteesta: 
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/5jylrkZEB/trm20
06_20.pdf 

- Rituaaliteurastus 
 

10. Vuoden 2011 kokouspäivämäärät 
 
Seuraava 29.3.2011 pidettäväksi aiottu kokous siirretään pidettäväksi tiistaina 5.4.2011 
alkaen klo 13:00. Kokous pidetään mmm:n tiloissa kokoushuoneessa Perkaamo. 
 
Kevään viimeinen kokous (3/2011) pidetään aiemmin sovitun mukaisesti tiistaina 
24.5.2011 alkaen klo 12:30 mmm:n tiloissa kokoushuoneessa Kartano. 

 
Syksyn 2011 kokousten päivämäärät ovat: 

- tiistai 27.9.2011 klo 12:30-14:30, mmm, kokoushuone Kartano 
- tiistai 22.11.2011 klo 12:30-14:30, mmm, kokoushuone Kartano 

 
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45. 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Helsingissä 5.4.2011 
 
 

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja   Satu Raussi, sihteeri 

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/5jylrkZEB/trm2006_20.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/5jylrkZEB/trm2006_20.pdf

