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Opetushallitukselle 
Tiedoksi opetusministerille sekä maa- ja metsätalousministerille 

 
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on kokouksissaan käsitellyt eläinten 
hyvinvoinnin opetusta, koulutusta ja tiedotusta. Neuvottelukunnan kanta on, että 
suomalaisten koululaisten tulisi saada lisää eläinten hyvinvoinnin opetusta.  
 
Tuotantoeläinten pito Suomessa on muutoksessa. Tilojen määrä vähenee, mutta samalla 
eläinmäärät tiloilla kasvavat. Harvat lapset pääsevät enää tutustumaan tuotantoeläinten pito-
olosuhteisiin. Lapsilla ei ole mahdollisuutta itse nähdä, millaisia eläimiä tuotantoeläimemme 
ovat ja millaisissa olosuhteissa ne elävät. Koululla onkin entistä suurempi vaikutus lasten 
eläintietouteen. 
 
Tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista, kokemuksista, ominaisuuksista ja tarpeista on 
lisääntynyt viimeaikoina huomattavasti. Myös kansalaisten kiinnostus eläintenpitoon ja 
olosuhteisiin on lisääntynyt. Eläinten hyvinvoinnin opetus- ja koulutusasia koetaan EU-
tasollakin tärkeäksi, kuten todettiin Brysselissä syksyllä 2010 järjestetyssä eläinten 
hyvinvoinnin koulutuskonferenssissa.  
 
Neuvottelukunnan näkemys on, että eläimiin liittyvää opetusta tulisi peruskoulussa ja 
lukiossa lisätä ja koulujen käyttämät eläintenpidon oppimateriaalit ja opettajien tiedot tulisi 
saattaa ajan tasalle. Peruskouluikäiset lapset etenkin ovat juuri sopivassa iässä oppiakseen 
eläinten hyvinvointiasioita. 
 
Neuvottelukunnan mielestä eläinten hyvinvoinnin opetus-, koulutus- ja tiedotustoiminnan 
tulee olla tasapuolista, tutkimustietoon pohjautuvaa ja nykyistä monipuolisempaa. 
Kansalaisilla tulee olla lapsesta saakka tietoa, jonka pohjalta muodostaa mielipiteitä 
eläimistä ja niiden pitotavoista sekä omasta eläintuotteiden käytöstä. Lisääntynyt tieto 
mahdollistaa muun muassa valistuneiden ostopäätösten teon paremman eläinten 
hyvinvoinnin puolesta, lemmikkieläinten paremman hoidon sekä eläinten paremmat olot 
sellaisissa eläimiä käyttävissä ammateissa, joiden koulutukseen ei liity eläinten 
hyvinvointiopetusta. Tällaiseen tavoitteeseen tarvitaan paitsi perustietoa eläimistä ja niiden 
tarpeista, myös taitoa ja kiinnostusta eettiseen pohdintaan.  
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta ja Kansallinen eläinten hyvinvointikeskus 
(EHK) tarjoavat mielellään asiantuntija-apua eläinten hyvinvointiopetuksen sisällön 
suunnittelussa, pedagogisen vastuun ollessa koululla ja opettajilla. EHK:n toimintaa rahoittaa 
maa- ja metsätalousministeriö. Sen toiminnassa on mukana laaja verkosto 
tuotantoeläinkentän asiantuntijoita ja organisaatioita, kuten tutkijoita, viranomaisia, 
teollisuuden edustajia sekä tuottaja- ja eläinsuojelujärjestöjä. 
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Lisätietoa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta: 
 
Valtioneuvosto asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta 13.5.2009 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090330 
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/091119_tuotantoelainten_neuvottelukunta.html 
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouspöytäkirjat 
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html 
 
Eläinten hyvinvoinnin koulutuksen kansainvälisen konferenssin materiaalit 
http://www.animalwelfare-education.eu/conference/conference-agenda.html 
 
Kansallinen Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/ 
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Puheenjohtaja 
professori emeritus Hannu Saloniemi  
 
Varapuheenjohtaja 
toiminnanjohtaja Pirjo Kortesniemi  
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry.  
 
Sihteeri 
johtaja Satu Raussi 
Eläinten hyvinvointikeskus EHK 
 
Muut neuvottelukunnan jäsenet edustavat seuraavia tahoja/organisaatioita:  
 
Maataloustuotanto  
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.  
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund - SLC rf.  
 
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus  
Itä-Suomen yliopisto 
Åbo Akademi 
 
Taloudellinen tutkimus  
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT  
Helsingin yliopisto 
 
Tuotantoeläinten hyvinvointia koskeva tutkimus  
Helsingin yliopisto  
Itä-Suomen yliopisto 
 
Tuotantoeläinten pitoon liittyvä etiikka  
Helsingin yliopisto  
Turun yliopisto 
 
Maa- ja metsätalousministeriö  
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 
 
Käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä viranomainen  
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
 
Vapaaehtoinen eläinsuojelutyö  
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ry.  
Eläinsuojeluliitto Animalia ry. 
 
Maataloustuottajille annettava neuvonta  
ProAgria Keskusten Liitto ry.  
 
Kuluttajat 
Suomen Kuluttajaliitto ry. 
 
Elintarviketeollisuus  
HK Agri Oy  
Elintarviketeollisuusliitto ry. 
 
Vähittäiskauppa 
Päivittäistavarakauppa ry. 


