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Pöytäkirja
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.05 Läsnäolijat todettiin ja kokous järjestäytyi. Paikalla oli 9
jäsentä ja 3 varajäsentä.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrottiin, että ministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan
eläinlääkintähuoltolain eläinlääkäripalveluja koskevien säännösten tarkistamistarpeita ja
ehdottamaan tarvittavia säädösmuutoksia. Työryhmä käsittelee myös kunnaneläinlääkärille
kuuluvien valvontatehtävien kustannuksia ja rahoitusta. Työryhmän toimikausi on 3/20205/2021.
Eläinten hyvinvointilain valmistelu etenee edelleen. Koe-eläinlakia ja -asetusta muutetaan EUkomission vaatimusten mukaisesti. Koe-eläinlain osalta on esitetty huoli, ettei laki suojele
kaikkia eläinryhmiä tasapuolisesti; lakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että myös matelijoiden
ja lintujen sikiöt kuuluisivat jatkossa lain soveltamisalaan.
Euroopan eläinten hyvinvointifoorumin alatyöryhmä koirien kaupasta sekä puheenjohtajamaa
Kroatian järjestämä koirakauppa-aiheinen työpaja kokoontuvat huhtikuussa. Suomesta
kokouksiin osallistuu Tiina Pullola. Eläinkuljetuslain uudistaminen on käynnissä ministeriössä.
Kuljetuksesta on keskusteltu myös hyvinvointifoorumin alatyöryhmissä, koska eläinten kauppa
ja kuljetus liittyvät läheisesti toisiinsa.
(Joonas Gustafsson jatkoi puheenjohtajana tästä eteenpäin)
4. Käsiteltiin ja muotoiltiin valmiiksi neuvottelukunnan ehdotus ministeriölle eläinten verkkokaupan
vähimmäisstandardeiksi. Päätettiin, että puheenjohtajisto ottaa yhteyttä eläimiä verkossa
myyviin toimijoihin (tori.fi, lemmikkipalstat.net, nettimarkkina.com) keskustelun
käynnistämiseksi.
5. Muut asiat
Vieraslajit: Joonas Gustafsson kertoi, että vieraslajiasetuksen vieraslajilistalla on eläinlajeja,
joita on suomalaisilla lemmikkeinä, mutta joita ei asetuksen mukaan enää saa pitää hallussa
eikä käydä niillä kauppaa. Tähänastisen laintulkinnan mukaan olemassa olevat eläimet on
saanut pitää niiden kuolemaan asti, tai eläimelle on tarvittaessa voinut hankkia uudenkodin eikaupallisesti. Tulkintaa on kuitenkin vastikään muutettu niin, ettei eläintä saa enää luovuttaa
uuteen kotiin. Neuvottelukunta totesi, että tulkinta voi aiheuttaa ongelmia kyseisten eläinten
hyvinvoinnille. Tulkinnasta aiheutuvat ongelmat ja ehdotukset niiden ratkaisuun päätettiin listata
tiedoksi ministeriölle. Todettiin myös, että vieraslajilainsäädäntö on lähtökohdiltaan erilainen
kuin eläinsuojelulainsäädäntö, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja. Päivi Tiitinen ja Joonas Gustafsson
valmistelevat listan, joka käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Koronaviruksen aiheuttama kriisitilanne: Neuvottelukuntaa on lähestytty muun muassa
eläinruokavalmistajien toimesta, huolena se, saavatko erikoisruokavalioita noudattavat
lemmikkieläimet tarvittavaa rehua, jos rehuja myyvät eläinkaupat suljetaan koronaepidemian
takia. Myös esimerkiksi eläviä hyönteisiä ravinnokseen käyttävien lemmikkieläinten ruokinta on
huolestuttanut, jos niitä myyvät erikoisliikkeet suljetaan. Useissa muissa maissa
eläinruokateollisuus ja -jälleenmyyjät on katsottu sellaisiksi kriittisiksi toimijoiksi, joiden toimintaa
ei tule rajoittaa koronaepidemian aikana. Suomessa toimittaneen samoin.
Huolta on aiheuttanut myös seura- ja harrastuseläinten hoidon järjestäminen tapauksissa, joissa
eläimen omistaja, hoitaja tai eläinkaupan pitäjä sairastuu tai joutuu karanteeniin. Uudenmaan
eristäminen muusta maasta on herättänyt kysymyksiä siitä, miten esimerkiksi hevosen hoito
onnistuu, jos omistaja ja talli sijaitsevat rajan eri puolilla. Erikoiseläinlääkärit ovat pohtineet,
miten eksoottisten eläinten hoito järjestyy, jos omistaja ei voi tuoda lemmikkiään hoitoon
eristysrajan yli. SEY on saanut näistä aiheista paljon yhteydenottoja, antanut haastatteluja ja

neuvontaa. Tilanne on haastava, koska vapaaehtoistyö ja lahjoitukset tulevat epidemian aikana
todennäköisesti vähenemään, mutta samalla niiden tarve kasvaa. Ruokaviraston linjan mukaan
hädässä olevaa eläintä on edelleenkin autettava, ja kiireellisissä eläinsuojelutapauksissa
eläimille hankitaan hoitoa samoin kuin ennenkin.
Todettiin, että eläinten omistajien olisi hyvä jo etukäteen varautua omaan mahdolliseen
sairastumiseen ja tehdä varautumissuunnitelma. Eläinkauppiaiden olisi varauduttava
tilanteeseen, jossa jo tehty suunnitelma ei ole toteuttamiskelpoinen (esimerkiksi omaa
sairastumista paikkaamaan suunniteltu henkilöstökin sairastuu). Sosiaalisessa mediassa on
perustettu palon vapaaehtoisryhmiä, joissa voi pyytää ja tarjota apua eläinten hoitoon.
Tavallisimmille lemmikeille, kuten koirille ja kissoille, todennäköisesti löytyykin apua, mutta
ongelmia voi tulla etsittäessä hoitajaa eksoottiselle lemmikille, jonka hoitaminen vaatii
erikoisosaamista ja -kokemusta.
Lemmikkieläinten asian arvioitiin nousevan mediassa esiin joka tapauksessa, minkä vuoksi
neuvottelukunta ei katsonut tarpeelliseksi tällä hetkellä tehdä omaa ulostuloa asiasta.
Neuvottelukunnan jäsenet omissa organisaatioissaan viestivät joka tapauksessa aiheesta.
Eläinten hyvinvointikeskus viestii ja jakaa tietoa olemassa olevista eläinten hoitosuosituksista
ym. ja keskukselle voi toimittaa edelleen jaettavaksi ajankohtaisia nostoja aiheesta.
6. Seuraavat kokoukset järjestetään etäyhteydellä 7.5. klo 13-16 ja 18.6. klo 13-16.
7. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.03.

