
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan (III) kokous 3/2020 
 

Aika 18.6.2020, klo 13.00–16.00  
 

Paikalla etäyhteydellä  
 

Puheenjohtaja Mika Leppinen  
Varapuheenjohtaja Joonas Gustafsson  
Koiratoiminta  
Tapio Eerola, Suomen Kennelliitto ry  
(Pauliina Lehtola)  
Kissatoiminta  
Veikko Saarela, Suomen Kissaliitto  
(Mari Vainionpää)  
Hevostoiminta  
Martti Tala 
(Katja Hautala)  
Eksoottisten eläinten harrastustoiminta  
Jarmo Perälä  
(Markku Varjo)  
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvointia koskeva tutkimus  
Laura Hänninen, Helsingin yliopisto  
(Tarja Koistinen, Luonnonvarakeskus)  
Seura- ja harrastuseläinten pitoon liittyvä etiikka  
Paula Hirsjärvi  
(Elisa Aaltola)  
Ruokavirasto 
Sari Salminen  
(Marjukka Anttila)  
Käytännön eläinsuojeluvalvontatyötä tekevä viranomainen  
Maria Wahlfors, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö  
(Jessica Löfgren-Eriksson, Etelä-Suomen aluehallintovirasto)  
Vapaaehtoinen eläinsuojelutyö  
Maria Lindqvist, SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry  
(Laura Uotila, Eläinsuojeluliitto Animalia)  
Käytännön eläinlääkintätyö  
Marika Melamies  
(Suvi Heinola)  
Seura- ja harrastuseläinkauppiaat  
Päivi Tiitinen  
(Harri Ahokas)  
Kuluttajat  
Timo Niemi, Kuluttajaliitto Oy  
(Santeri Pienimäki)  
Pysyvä asiantuntija  
Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö  

 
  



Pöytäkirja 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01. Kokous järjestäytyi. Paikalla oli seitsemän 
jäsentä ja yksi varajäsen. 
  

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan lisättiin maininta siitä, että kokoukset alkavat jatkossa 
aina tasan klo 13.00. Sihteeri pyytää edelliseen kokouksen osalta kaikilta tiedon 
osallistumisesta, koska osallistujat olivat jääneet kirjaamatta. Pöytäkirja hyväksyttiin 
näillä korjauksilla. 
 

3. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrottiin, että komissio lähtee uudistamaan EU:n 
eläinten hyvinvointilainsäädäntöä. Direktiivit koskevat nykyisellään tuotantoeläimiä ja 
eläinten kuljetusta, joten vaikutus ei ole suuri seura- ja harrastuseläinpuolella (vain 
kaupalliset kuljetukset). Komissio teettää arvioinnin hyvinvointilainsäädännöstä (fitness 
check), siihen sisältyvät myös koiriin ja kissoihin liittyvät kysymykset. Komissio ei aio 
jatkossa säätää eläinterveyssäännösten puitteissa koirien ja kissojen pakollisesta 
merkinnästä ja rekisteröinnistä.  
 
Syksyllä työnsä aloittava uusi eläinsuojeluasiamies tulee osallistumaan jatkossa 
kaikkien eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien kokouksiin. 
 

4. Vieraslajiasetuksen tulkinnasta keskusteltiin seura- ja harrastuseläinten osalta. Joonas 
Gustafsson kertoi huolesta, että vieraslajiasetuksen tulkintaa olisi muutettu olematta 
yhteyksissä vieraslajineuvottelukuntaan. Tulkintaa ei kuitenkaan ollut muutettu, vaan 
ongelmana oli ollut viestinnässä. Ely-keskukset olivat ohjeistaneet 
eläinsuojelujärjestöjä, ettei kansallisella eikä EU:n vieraslajilistalla olevien lajien 
yksilöitä saa luovuttaa eteen päin (toisin kuin tähän asti). Komissio ei tiettävästi ole 
kuitenkaan tehnyt uutta tulkintaa EU:n vieraslajilistalla olevien eläinten luovuttamisesta, 
mutta Suomen kansallisella listalla olevia eläimiä ei voi luovuttaa eteenpäin. 
Ministeriöstä oli viestitty, että esimerkiksi punakorvakilpikonnan (joka ei ole 
kansallisella listalla) saa luovuttaa, mutta ely-keskusten mukaan ei saa. 
Neuvottelukunnan näkemyksen mukaan ely-keskusten tulkinta on väärä. Tiina Pullola 
selvittää asian. Vieraslajineuvottelukunnassa on todettu esimerkiksi kurtturuusun 
osalta, että laki on joustava, ja torjunnassa keskitytään suurimpia uhkia aiheuttavien 
lajien hallintaan. Saman oletetaan pätevän myös eläimiin.   
 

5. Muut asiat: Korkein hallinto-oikeus piti voimassa valvontaeläinlääkärien määräyksen 
kissojen kiinnipidosta toukokuussa käsitellyssä tapauksessa. Kyseessä ei tiettävästi ole 
ennakkotapaus eikä julkistettavaksi tai ohjaavaksi tarkoitettu päätös, mutta päätöksellä 
on merkitystä, koska tieto ratkaisusta voi lisätä valvontaeläinlääkärien rohkeutta tehdä 
vastaavanlaisia päätöksiä jatkossa. Kissaliitto on tyytyväinen ratkaisuun. Kyseisessä 
tapauksessa rautatie ja autotie eivät olleet aivan talon välittömässä läheisyydessä. 
Taajamissa, joissa tiet ovat lähempänä taloja, kissan riski jäädä auton (tai junan) alle 
on suurempi, eikä kissojen vapaa ulkoilu ole tällöin suositeltavaa. Maaseudun työkissat 
ovat eri asia, mutta pientaloalueita ei lasketa työkissojen työmaaksi. Eläinten 
hyvinvointilain ohjaus- ja työryhmät eivät käsitelleet kissojen vapaata ulkoilua eikä siitä 
ole tulossa kirjauksia lakiin, mutta asetuksessa on mahdollista säätää asiasta. 
Järjestyslaki on tiukka koirien irtipidon suhteen, mutta kissan osalta hatarampi, ja 
järjestyslain näkökulma ei ole eläinten hyvinvoinnissa vaan ihmisten turvallisuudessa.  
 
Neuvottelukunnan puheenjohtajisto on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan 
neuvottelukunnan jäsenet (omalla suostumuksellaan) ovat käytettävissä asiantuntijoina 
Helsingin yliopiston yhteistyöhankkeessa Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin 
toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin. Hankkeesta 
kuullaan lisää myöhemmin, mikäli se saa rahoituksen. 
 



6. Seuraavat kokoukset sovitaan pidettäviksi puheenjohtajiston myöhemmin ehdottamina 
ajankohtina.  

 
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40 ja toivotti kaikille hyvää kesää. 


