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Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 16 
6/2012 
 
Pvm   20.11.2012 
Aika  12:40 – 14:45 
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 
Jonas Laxaback, (Kjell-Göran Paxal) 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) 
Helinä Ylisirniö, (Maria Blomster), 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 (Juha Beurling), Suomen Kuluttajaliitto ry 
 
Kutsuttuna  
Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry 
Reeta Törne, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
ELL Eija Kaukonen, HK Agri Oy 
 
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK 

 
 
Pöytäkirja 
 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:40. 
 
Neuvottelukunnan viimeisen kokouksen kunniaksi nostettiin maljat ja mmm:n kansliapäällikkö 
Jaana Husu-Kallio piti puheenjohtajalle kiitospuheen. 

 
2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokous todettiin ajoissa koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja tulee mmm:n nettisivuille. 
 

4. Tuotantoeläinten jalostus ja eläinten hyvinvointi. ELL Eija Kaukonen HK Agri Oy:stä alusti 
broilerin tuotantoketjusta ja broilereiden jalostuksesta. 
 

Neuvottelukunta sai selkeän, kattavan ja ajantasaisen katsauksen broilerin tuotantoketjusta 

sekä broilerin jalostuksesta ja hyvinvointitekijöiden merkityksestä broilerin jalostuksessa. 

Esityksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu. ELL Eija Kaukosen esitys on pöytäkirjan 

LIITTEENÄ 1.  

 

5. Yhteenveto neuvottelukunnan työstä ja evästykset seuraavalle neuvottelukunnalle tulevista 
käsiteltävistä asioista. 

 
Yhteenveto neuvottelukunnan työstä 
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Neuvottelukunta on pitänyt kaikkiaan 17 kokousta ja antanut viisi kannanottoa. 
Neuvotelukunnan mielipiteitä erilaisiin tuotantoeläinten hyvinvointiasioihin löytyy myös 
pöytäkirjakirjauksista. Puheenjohtaja Hannu Saloniemen tekemä toimintakertomus 
neuvottelukunnan työstä on pöytäkirjan LIITTEENÄ 2.  

 
Evästyksiä tulevalle neuvottelukunnalle 
 
Eläinsuojelulain uudistustyön tiivis seuraaminen ja kommentointi on myös tulevan 
neuvottelukunnan asia.  
 
Eläintuotannon talouden vaikutusta eläinten hyvinvointiin toivottiin käsiteltävän tulevassa 
neuvottelukunnassa. Esimerkiksi kuinka eläintuottajia voisi taloudellisesti kannustaa eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseen. 
 
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toivoi, että myös tuotantoeläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunta käsittelisi eläinten asemaa ja arvoa yhteiskunnassa. Molemmat 
neuvottelukunnat voisivat pohtia asiaa yhdessä ja mahdollisesti tehdä asiasta yhteisen 
kannanoton.  
 
Tulevan neuvottelukunnan käsittelyyn päätynevät lisäksi eläinten hyvinvoinnin määritelmän 
edelleen selkeyttäminen ja kansallinen eläinten hyvinvointiraportti. Vähemmän tunnettujen ja 
lukumääräisesti vähäisempien tuotantoeläinten hyvinvointia toivottiin pohdittavan, esimerkiksi 
alpakat, laamat, villisiat ja strutsit. Hevosen rooli tuotantoeläimenä toivottiin myös esityslistalle 
tulevassa neuvottelukunnassa.  
 
Toivottiin, että neuvottelukunnan kannanotoista ja pöytäkirjakirjauksista kommunikoitaisiin 
aktiivisemmin ja laajemmin kansalaisille. Pöytäkirjoista löytyy myös hyvin perusteltuja 
neuvottelukunnan mielipiteitä, joille soisi laajemman näkyvyyden. Todettiin, että 
neuvottelukunnan viimeisimmästä kannanotosta, koskien eläintenhoitajien uupumista, on 
tehty eduskunnassa kirjallinen kysymys.  
 
Todettiin, että kaksi tuntia on liian lyhyt kokousaika. Toivottiin kokousajan pidentämistä 
kolmeen tuntiin.  

 
6. Muut asiat 
 

Maa- ja metsätalousministeriön edustaja kertoi, että uusi tuotantoeläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunta kootaan edellisen tapaan. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää sidosryhmiä 
nimeämään uuteen neuvottelukuntaan puheenjohtajaehdokkaan sekä ehdokkaita jäseniksi.  

 
Lopuksi päätettiin lähettää uudestaan opetushallitukselle neuvottelukunnan edelleen 
ajankohtainen kannanotto, jossa neuvottelukunta toivoo eläinten hyvinvoinnin opetuksen 
lisäämistä kouluissa. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta yhtyy 
kannanottoon. Ensimmäisen kerran lähetettynä opetusministeriö ei reagoinut kannanottoon.  

 
7. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45 toivottaen neuvottelukuntalaisille hyvää jatkoa. 
 
 
LIITE 1: Eija Kaukosen alustus broilerin tuotantoketjusta sekä jalostuksesta 
LIITE 2: Puheenjohtaja Hannu Saloniemen toimintakertomus neuvottelukunnan työstä 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
Helsingissä 30.11.2012 
 
 
Hannu Saloniemi, puheenjohtaja   Satu Raussi, sihteeri  


