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Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 8 
3/2011 
 
Pvm   24.05. 2011 
Aika  12:30 – 14:30 
Paikka  Helsinki, Mariankatu 23, mmm, kokoushuone Kartano  

 
Jäsenet ja (varajäsenet), läsnä olleet 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 Laxaback) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund 
Saara Kupsala, Joensuun 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) 
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 ry 
Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (Riikka Suominen, Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry) 
Sanna Nokka (Juho Kyntäjä), ProAgrian 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:  
Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry 
Tiina Kauppinen, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
 
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

 
Jaakko Mononen ja Aila Rautamaa toivotettiin ensimmäistä kertaa tervetulleiksi 
kokoukseen. Kati Pulli Animaliasta toivotettiin tervetulleeksi kutsuttuna. Tuula 
Dahlman Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta toivotettiin tervetulleeksi 
kutsuttuna.  

 
Kokouksen työjärjestystä muutettiin siten, että kolmanneksi asiakohdaksi otettiin 
turkiselinkeinon sertifioinnin esittely. 

  
3. Turkiselinkeinon sertifioinnin esittely  
 

Toiminnanjohtaja Tuula Dahlman, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta 
esitteli neuvottelukunnalle liiton sertifiointijärjestelmää. Esitys on tämän pöytäkirjan 
liitteenä (LIITE 1). 
 

http://www.stkl-fpf.fi/
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Vuonna 2006 myönnettiin ensimmäiset sertifikaatit 20 turkistarhalle ja nyt noin puolet 
turkistuottajista on sertifiointijärjestelmässä mukana. Suomensupin nahkoista 4/5, 
ketunnahkoista 2/3 ja minkinnahkoista ½ tulee sertifioiduilta tiloilta. Suunnitelmissa 
on ottaa parhaillaan käynnissä olevan WelFur -tutkimushankkeen eläinten 
hyvinvointikriteerit osaksi sertifiointijärjestelmää vuodesta 2012 eteenpäin.  

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ja se tulee mmm:n verkkosivuille 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html  
 

5. Neuvottelukunnan eläinten hyvinvoinnin määritelmän täsmentäminen ja näkyvyys 
 

Päätettiin, että Jaakko Mononen tekee ehdotuksen uudistetuksi neuvottelukunnan 
eläinten hyvinvoinnin määritelmäksi. Muut kommentoivat määritelmää ja se 
käsitellään syksyn ensimmäisessä kokouksessa.  
 

6. Nautojen hyvinvointi: parsinavetat, ritilälattiat, vasikoiden iglukasvatus ja totuttaminen 
kylmään sekä Belgian sininen rodun tuonti Suomeen. 

 
Neuvottelukunta päätti ottaa kantaa seuraaviin nautojen hyvinvointikysymyksiin: 
parsinavetat, nautojen karsinoiden ritilälattiat ja Belgian sininen – rodun tuonti 
Suomeen. Vasikoiden iglukasvatuksesta ja kylmään totuttamisesta neuvottelukunta 
sai etukäteisinformaatiota ja asiasta käytiin keskustelu.  
 
Neuvottelukunnan nautojen hyvinvointia koskevat kannanotot 
 

1. Parsinavetat 
Neuvottelukunta katsoo, että uusia lypsykarjan parsinavetoita ei tulisi suunnitella ja 
toteuttaa, eikä niiden rakentamista tukea. Vanhojen parsinavetoiden kunnostamista 
paremmiksi eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta tulisi tukea.  
 

2. Nautakarjan karsinoiden ritilälattiat 
Neuvottelukunta suosittelee, ettei vasikoita kasvatettaisi kokoritilälattiaisissa 
karsinoissa.  
 
Lisäksi neuvottelukunta toivoo, että erilaisin toimin edistettäisiin lihanautojen 
kasvatusta hyvin kuivitetuissa kylmäkasvattamoissa lämpimien ritilälattiaisten 
kasvattamojen sijaan. Ritilälattiaisiin karsinoihin neuvottelukunta suosittelee kumilla 
päällystettyjä rakolattiapalkkeja.  
 

3. Belgian sininen -rodun eläinaineksen tuonti Suomeen 
Neuvottelukunta ottaa kielteisen kannan belgian sininen -nautarodun eläinaineksen 
tuontiin Suomeen. Rodulle on tyypillistä pakaralihaksen niin sanottu kaksoislihas, 
mikä vaikeuttaa paitsi normaalia poikimista niin myös eläinten liikkumista. Normaali 
poikiminen on riski poikivan lehmän ja syntyvän vasikan hyvinvoinnille, joten vasikat 
syntyvät keisarinleikkauksella. Suomen teurastamot ovat ottaneet rodun 
eläinaineksen tuontiin Suomeen kielteisen kannan. Teurastamot kieltäytyvät 
teurastamasta ja välittämästä puhtaita belgian sininen -rodun nautoja tai belgian 
sininen -rodun risteytyseläimiä. Suomen Eläinlääkäriliitto vastustaa myös belgian 
sininen -nautarodun tuontia Suomeen.  
 

7. Elävien sikojen tuonti Tanskasta 
 

http://www.efba.eu/download/efba_welfur_factsheet_web.pdf
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html
http://www.sell.fi/index.php?module=view_selected_news&news_id=334&id=400
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Neuvottelukunta sai informaatiota elävien sikojen tuonnista Tanskasta. Tuonti on 
vastoin Eläintautien Torjuntayhdistyksen (ETT) ohjeita. Elävien eläinten tuontiin liittyy 
riski sellaisen tarttuvan eläintaudin rantautumisesta Suomeen, jota meillä ei vielä 
esiinny.  
 

8. Eläinsuojelulain uudistamisen valmistelun tilanne ja seura- ja harrastuseläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunnan asettaminen 
 
Neuvottelukunta sai tiedoksi, että lukuun ottamatta asetusta sikojen suojelusta ja 
turkiseläinten hyvinvoinnista, maa- ja metsätalousministeriön asetukset on saatu 
kevään aikana muutettua valtioneuvoston asetuksiksi. 
 
Neuvottelukunta sai tiedoksi, että eläinsuojelulain uudistamisen asia etenee. 
Oikeudellinen ja yhteiskunnallinen selvitys on valmisteilla. Näistä muodostetaan 
lakiuudistuksen yleisperustelu. Kyselyjä toimijoille, viranomaisille ja eläintuottajille on 
valmisteltu ja kartoitettu sidosryhmien toiveita uuden lain sisällön suhteen. 
Kevättalvella 2012 perustetaan isompi erillinen työryhmä ja kevään ajan virkamiehet 
tekevät lakiuudistuksen teknisiä valmisteluja.  
 
Neuvottelukunta sai tiedoksi, että EU komissiolta odotetaan syksyllä uutta raporttia 
eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana (asetus 1/2005). Asia otetaan esille 
neuvottelukunnan syksyn ensimmäisessä kokouksessa.  

 
9. Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvointistrategian 2006 toimenpiteiden toteutumisen 

arviointi 
 
Neuvottelukunta keskusteli tuotantoeläinten hyvinvointistrategian 2006 toimenpide-
ehdotusten toteutumisesta. Strategian toteutumisen arviointia jatketaan seuraavassa 
kokouksessa, kun asiasta on saatu lisätietoa. 
 

10. Kansallisen eläinten hyvinvointiraportin valmistelun tilanne 
 
Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti asetetaan lausunnolle juhannusviikolla 2011 
ja lausuntoaika päättyy 15.8.2011. Raportti lähetetään sähköisenä neuvottelukunnan 
jäsenille ja jäseniltä toivotaan kommentteja käsikirjoitukseen. Raporttikäsikirjoitus on 
myös ladattavissa Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK blogisivulta.  
 

11. Ajankohtaista tuotantoeläinten hyvinvoinnista 
 
Kesäkuussa viranomaiset saavat käyttöön eläintenpitokieltorekisterin. Vuoden 2010 
eläinsuojeluvalvonnan tulokset julkistetaan Eviralla 31.5.2011.  
 
Neuvottelukunta sai tiedoksi, että Suomen eläinlääkäriliitto on ottanut kantaa 
tuotanto- ja lemmikkieläinten jalostuksen hyvinvointivaikutuksiin.  
 
Neuvottelukuntaa tiedotettiin eläinten kipulääkkeiden luovutusta tuottajalle 
koskevasta säädösuudistuksesta. Tuottaja saa tietyin ehdoin käyttöönsä 
kipulääkkeitä, nimenomaan vasikoiden nupoutuskivun ja karjuporsaiden 
kastraatiokivun hoitoon (asetus nro 4/EEO/2011).  
 

http://www.ett.fi/
http://www.mmm.fi/attachments/eloyleista/5ltZc71Hs/tuotantoelainten_hyvinvointistrategia%5B1%5D.pdf
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=2531
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/ajankohtaista/?bid=2531
http://www.sell.fi/index.php?module=view_selected_news&news_id=340&id=400
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/b/MMMa%204_EEO_2011_FI.pdf
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12. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 

13. Seuraava kokous 
 

Seuraava, syksyn ensimmäinen, kokous pidetään 27.9.2011.  Esityslistalla tuolloin 
ovat: neuvottelukunnan eläinten hyvinvoinnin määritelmä, kansallisen eläinten 
hyvinvointistrategian toimenpiteiden toteutumisen arviointi, EU komission 
eläinkuljetusasetusraportti ja sikojen hyvinvointikysymykset.  

 
14. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30 ja toivotti kaikille hyvää kesää! 

 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
Helsingissä 27.09.2011 
 
 
 
 
Hannu Saloniemi, puheenjohtaja   Satu Raussi, sihteeri 


