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Pöytäkirja 
 

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Paikalla oli 11 jäsentä ja 3 varajäsentä sekä 
pysyvät asiantuntijat. 

 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 
3. Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrottiin, että lakivalmistelussa on priorisoitu 

poikkeusoloihin (korona) liittyvä lainsäädäntö ja muut lakiehdotukset, mukaan lukien 
eläinten hyvinvointilaki, lykkääntyvät. Hyvinvointilain lausuntokierros on kuitenkin 
odotettavissa kevään/kesän aikana. Lausuntokierroksen yhteydessä järjestetään 
webinaari lakiehdotuksen muutoksista edelliseen hallituksen esitykseen verrattuna. 
Ministeriö toivoo lausuntoja erityisesti muutoksiin liittyen. Lausuntokierroksen alusta 
tiedotetaan laajasti ja lausuntopyyntöjen lista tulee olemaan kattava. Myös muut kuin 
pyynnön saaneet voivat lausua. 
 
Suojelukoirien koulutuksen epäkohtiin liittyvä kohu on aiheuttanut keskustelua myös 
ministeriössä. Eduskunnasta on tullut kirjallisia kysymyksiä ja toimittajat ovat ottaneet 
yhteyttä. Lainsäädännön (niin nykyisen kuin tulevan) osalta tilanteessa ei ole 
epäselvyyksiä: videoilla nähdyissä koulutustilanteissa on kyse väkivallasta, joka ei ole 
sallittavaa. Tulevan hyvinvointilain pykälien perusteluissa tuodaan esiin, että koirien 
koulutuksessa on käytettävä eläinten hyvinvoinnin paremmin huomioivia menetelmiä. 
Lakitasolla tullaan yksiselitteisesti kieltämään sähkö- ja piikkipantojen käyttö ja niiden 
maahantuonti, markkinoilla pito, hallussapito, valmistaminen jne, jotta myös niiden 
käyttökieltoa on helpompi valvoa. Kielto tulee koskemaan kaikkia ohjaus- ja 
hallintavälineitä, joissa eläimen ihoon kohdistuu teräviä, pistäviä ulokkeita. 
 
Ministeriön asetus 1/2021 koirarekisteristä on julkaistu 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210001). Asetus tulee voimaan vuodesta 2023 
alkaen. Siirtymäaikaa on vuoteen 2024 saakka, jolloin kaikkien suomalaiskoirien on 
oltava rekisterissä.  
 
Lopuksi Tiina Pullola kiitti neuvottelukuntaa hyvästä kaudesta ja avusta ministeriölle.  
 

4. Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala kertoi, että eläinsuojeluasiamiehen verkkosivusto 
on työn alla, harjoittelija aloittaa 1.4., ja työn alla on muun muassa hyvinvointilain 
webinaarin valmistelu. Eläinsuojeluasiamies on lausunut metsästysasetuksen 
muutokseen (hirvieläinten koirametsästyksen pidentäminen talvella) sekä asetukseen 
kanojen suojelusta ja osallistunut Kennelliiton eläinsuojeluryhmän järjestämään 
kokoukseen suojelukoirien koulutusmenetelmistä. Kupsala ehdotti, että 
neuvottelukunnan seuraava kokoonpano voisi vielä paneutua eläinystävällisten 
koulutusmenetelmien edistämiseen ja hakeutua yhteistyöhön tuotantoeläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunnan kanssa.  
 

5. Keskusteltiin neuvottelukunnan evästyksistä tulevalle toimikaudelle. 
Nimeämisehdotuksia uuden kauden jäseniksi ja varajäseniksi on pyydetty 17.3.21 
mennessä ministeriöön erityisesti sukupuolten tasa-arvo huomioiden. Neuvottelukunta 
evästää seuraavan kauden kokoonpanoa käsittelemään seuraavia aiheita (lista ei ole 
sitova, ja agendalle tulee joka tapauksessa lainsäädäntöön liittyviä, ajankohtaisia 
asioita): 

• koirien koulutusmenetelmät ja eläinten koulutus yleensä 

• lemmikkieläimen ja tuotantoeläimen rajapinnalla olevat eläimet; 
kaksoisstandardit säädöksissä (esim. kani, hevonen, kanat, viiriäiset, naudat)  

• lemmikkinä pidettävät pikkunisäkkäät: hyvinvointi ja lopettamismenetelmät 

• uskomushoidot eläinten hoidossa; lääkärinhoidon laiminlyönti 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210001


• koronan ja poikkeusajan vaikutukset lemmikkien hyvinvointiin: eläinten 
hankkiminen ja pito, eläinsuojeluongelmat, taloudelliset ja sosiaaliset eläimiin 
vaikuttavat ongelmat 

• kissarekisteri 
 

6. Muut asiat 

• Laura Hänninen kertoi Suomen Akatemian rahoittamasta SILE-hankkeesta 
(Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin), jonka aloitusseminaari 
pidetään 27.3.21. Hanketutkijat lähestyvät neuvottelukuntalaisia myöhemmin.  

• Martti Tala kertoi, että ravihevosten suuvauriotutkimus on vireillä Hippoksessa, 
rahoitusta selvitellään vielä. 

 
7. Puheenjohtaja kiitti neuvottelukuntaa ja päätti kokouksen klo 13.52. 


