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Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 5 
Kokous 1/2023 
 
Pöytäkirja 
 
Aika  2.2.2023, klo 12:31–15:07 
Paikka Etäkokous Microsoft Teams 
Jakelu Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 5 

Jäsenet (ja varajäsenet) läsnäolleet tummennetulla 
  

Olli Ruoho, puheenjohtaja, Eläinten terveys ETT ry 
 Ilkka Pohjamo, varapuheenjohtaja, Valio Oy 
  

Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry 
 (Marjukka Mattio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry) 
 

Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f. 
(Johanna Korpela, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry) 

  
 Päivi Soppela, Lapin yliopisto 
 (Pauliina Rautio, Oulun yliopisto) 
  
 Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus 
 (Matti Pastell, Luonnonvarakeskus) 
 
 Anna Valros, Helsingin yliopisto 
 (Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto) 
 
 Elisa Aaltola, Turun yliopisto 
 (Jenna Aarnio, Turun yliopisto) 
 
 Taina Mikkonen, Ruokavirasto 

(Timo Keskinen, Ruokavirasto) 
 
Minna Lemettinen, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto 
(Laura Haltia, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto) 
 
Heidi Kivekäs, Animalia ry 

 (Tiina Ollila, Animalia ry) 
 
 Kati White, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry 

(Maria Lindqvist, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry) 
   
 Jaana Kiljunen, ProAgria Keskusten Liitto ry 
 (Essi Wallenius, Armenta Benessi) 
 
 Tuomas Herva, A-tuottajat 
 (Ina Toppari, Eläinten terveys ETT ry) 

 
Sari Ristaniemi, SOK 
(Matti Kalervo, Kesko Oyj) 

 
 Timo Niemi, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry 
 (Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry) 
 
 Susanna Ahlström, pysyvä asiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö 
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Saara Kupsala, pysyvä asiantuntija, eläinsuojeluasiamies 
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Luonnonvarakeskus 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:31. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
Todettiin läsnäolijat.  

 

3. Edellisen kokouksen, 29.11.2022, pöytäkirjan hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin 29.11.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

 
4. Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä, Susanna Ahlström 
 
Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä -osuus käsiteltiin kohdan seitsemän jälkeen. 
 
EU eläinten hyvinvointilainsäädännön kokonaisuudistus on menossa ja valmistelu on komissiossa 
pitkällä neljän asetuksen osalta: eläinkuljetus-, lopetus-, eläintenpito- ja eläinten hyvinvointimerkintää 
koskeva asetus.  
 
Kansallisen eläinten hyvinvointilain läpimeno on vielä mahdollista tämän hallituksen aikana. Jos näin 
tapahtuu, uusi laki tulisi voimaan ensi vuoden alussa. Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö on 
hyvässä vaiheessa, ja perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan.  
 
Porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumisen työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Edellisessä 
kokouksessa käsiteltiin puudutuksen tekemiseen tarvittavaa koulutusta ja sen järjestämistä. Helsingin 
yliopistossa valmistellaan asiaan liittyvää opetus- ja koulutusmateriaalia. Teollisuuden kysymyksiä 
käsitellään myös omassa pienryhmässä. 

 
5. Ajankohtaista eläinsuojeluasiamieheltä, Saara Kupsala 
 
Ajankohtaista eläinsuojeluasiamieheltä -osuus käsiteltiin kohdan kolme jälkeen. 
 
Eläinsuojeluasiamies on ollut ympäristö- sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana ja antanut 
valiokunnille lausunnot eläinten hyvinvointilakiin liittyen. Ympäristövaliokunta on antanut lausunnon 
eläinten hyvinvointilaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle. 
 
Eläinsuojeluasiamies on mukana porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumista käsitelevässä 
työryhmässä.  
  
Eläinsuojeluasiamies järjesti luonnonvaraisten eläinten pyöreän pöydän keskustelun yhdessä Eläinten 
hyvinvointikeskuksen kanssa. Teemana keskustelussa oli loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten 
auttaminen ja loukkaantumisten ennaltaehkäisy. Keskustelusta on julkaistu blogikirjoitus ja muistio.  
 
Eläinsuojeluasiamiehen työn tueksi rekrytoidaan vuoden loppuun saakka määräaikainen asiantuntija.  
 
Eläinten hyvinvointiaiheinen podcast toteutetaan tänä vuonna eläinsuojeluasiamiehen ja Eläinten 
hyvinvointikeskuksen yhteistyönä. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja tukea keskustelua eläinten 

https://www.elainsuojeluasiamies.fi/category/lausunnot/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_44+2022.aspx
https://www.elainsuojeluasiamies.fi/2023/01/27/luonnonvaraisten-elainten-hyvinvoinnin-edistaminen-edellyttaa-eettista-keskustelua-yhteistyota-ja-resursseja/
https://www.elainsuojeluasiamies.fi/wp-content/uploads/2023/01/Muistio-pyorean-poydan-keskustelusta-luonnonvaraisten-elainten-hyvinvoinnista_27.1.2023.pdf
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hyvinvoinnista. Toiveita teemoista voi vielä esittää. Eläinsuojeluasiamies järjestää myös tänä vuonna 
eläinten hyvinvointiaiheisen seminaarin.  
 
6. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 
 
Päätetiin, että jäsenet lähettävät sihteerille 17.2. mennessä prioriteettijärjestyksessä viisi 
tärkeimmiksi katsomaansa asiaa, joita toivovat neuvottelukunnan ottavan käsittelyyn. Sihteeri kokoaa 
näistä kannatusäänten mukaisen luonnoksen seuraavaan kokoukseen.  
 
7. Eläinsuojeluasiamiehen virka, kannanotto 
 
Käytiin lähetekeskustelu neuvottelukunnan kannanotosta eläinasiavaltuutetun viran puolesta. 
Puheenjohtaja tekee kannanottoluonnoksen 2.3. mennessä, ja asia käsitellään seuraavassa 
kokouksessa. 
 
Todettiin, että nykyinen eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala voi olla mukana asian 
lähetekeskustelussa, koska kysymyksessä ei ole häntä henkilönä koskettava asia, vaan yleinen 
keskustelu eläinsuojeluasiamiehen tai mieluummin (kokouksessa todetun mukaisesti) uuden 
eläinasiavaltuutetun viran perustamisesta.  
 
8. Seuraavan kokouksen, 23.3.2023, asialista 
 
Seuraavassa kokouksessa 23.3.2023 käsitellään neuvottelukunnan toimintasuunnitelma sekä 
priorisoidaan 1.6. kokouksessa käsittelyyn tulevat asiat. Seuraavassa 23.3. kokouksessa käsitellään 
lisäksi kannanotto eläinasiavaltuutetun viran puolesta ja kuullaan asiantuntijoita, Eeva Loikkanen 
Maa- ja metsätalousministeriö ja Timo Keskinen Ruokavirasto, eläinten hyvinvointikorvauksen 
toimenpiteistä.  
 
Kevään 2023 viimeinen kokous pidetään 1.6.2023. 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15:07. 
 
 
23.3.2023 
 
Olli Ruoho   Satu Raussi 
puheenjohtaja   sihteeri 


