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Pöytäkirja

1. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen 13.01. Kokous järjestäytyi, paikalla oli 8 jäsentä ja
4 varajäsentä sekä pysyvät asiantuntijat.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Eläinsuojeluasiamiehen terveiset. Saara Kupsalan työnkuvaan
eläinsuojeluasiamiehenä kuuluu edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan,
aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu
myös tukea ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyvien eri toimijoiden välistä yhteistyötä
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua tehtävään liittyvien eri
neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja
riippumaton toimija, jonka tehtävä perustuu hallitusohjelmaan. Tehtävä on
määräaikainen 2023 loppuun. Kupsala on työssään tavannut toimijoita liittyen mm.
eläinten hyvinvointilakiin, eläinjalostukseen, elinkeinoihin, viranomaisiin ja järjestöihin.
Eläinsuojeluasiamiehelle on tulossa omat verkkosivut ja blogi. Viestintää voi seurata jo
nyt edellisen viranhoitajan luomalla twitter-tilillä (@elsuasiamies). Eläinsuojeluasiamies
lisätään pysyväksi asiantuntijaksi kaikkiin eläinten hyvinvoinnin ja suojelun
neuvottelukuntiin; lausuntopyyntö tästä on tulossa neuvottelukunnalle
4. Maa- ja metsätalousministeriöstä kiitettiin neuvottelukuntaa EU-vieraslajeja koskevasta
lausunnosta. Säädöstekstejä muutetaan niin, että esim. punakorvakilpikonnien
luovutus sallittaisiin silloin, kun kyse ei ole kaupallisesta toiminnasta.
Hyvinvointilain valmistelu etenee ja lausuntokierros käydään keväällä 2021. Eläinten
kauppaan liittyviä säännöksiä kehitetään hallitusohjelman kirjauksen nojalla. Ministeriö
pyysi neuvottelukunnalta kantaa siihen, miten eläinten kaupan netti-ilmoitteluun
pystyttäisiin jatkossa puuttua (pimeä pentukauppa). Uuteen lakiin on tulossa pykälä
tästä. Myös pentujen pimeään tuontiin ja myyntiin Suomessa halutaan puuttua jatkossa
tiukemmin. Alle 6 kk ikäisten koiran- ja kissanpentujen tuontikielto Suomeen
myyntitarkoituksessa (edelleen myytäviksi) voisi estää pentutrokareiden toiminnan
niissä tilanteissa, kun toiminta ei ole lainvastaista. Kirjaus ei estäisi eikä vaikeuttaisi
yksittäistä henkilöä tuomasta pentua ulkomailta, kun kauppa olisi tehty ennen pennun
tuontia eikä pentua kaupiteltaisi Suomessa enää eteenpäin. Kirjaus vaatisi hyvät
perustelut, koska sillä rajoitettaisiin EU:n vapaata kauppaa ja tavaran vapaata
liikkumista. Kirjausta kannatettiin neuvottelukunnan keskustelussa. Pentujen
tuontikieltoon yhdistettävä tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakko ennen Suomeen
tuontia auttaisi ehkäisemään kiellon kiertämistä. Tuontikoiran on oltava
tunnistusmerkitty ja rekisterissä, ennen kuin sen voi Suomessa luovuttaa eteenpäin.
Rekisteriin merkitsemätöntä koiraa ei siis voisi Suomessa enää ostaa. Vahvan
tunnistautumisen sääntelyä ja sen edellyttämistä myyjiltä selvitetään parhaillaan.
5. Kannanotto kissojen vapaasta ulkoilusta, Veikko Saarela esitteli luonnoksen.
Järjestyslakiin tai eläinten hyvinvointilakiin olisi kirjattava, että kissojen vapaa
liikkuminen ulkona on kielletty, poikkeuksena ainoastaan työkissat rekisteröidyn
alkutuottajan tai hevostallin alueella. Perusteluna kiellolle olisi ennen kaikkea kissan
oma turvallisuus, mutta myös kissan asema vieraslajina, mahdollinen omaisuuden
tuhoaminen, hygieniasyyt, lintujen pesinnän rauhoittaminen ja villikissapopulaatioiden
synnyn ehkäisy. Kissa ei selviä Suomen talvessa vaan vaatii lämpöä, ruokintaa ja
hoitoa. Kannanotolla tavoitellaan asennemuutosta kissojen pidon ja arvostuksen
suhteen. Päätettiin, että sihteeri muotoilee annetut kommentit kannanottoon ja asiaan
palataan seuraavassa kokouksessa.

6. Muut asiat
• Joonas Gustafssonia haastateltiin Nelijalkajoukkue-podcastissa
neuvottelukunnan toiminnasta ja eksoottisista lemmikkieläimistä:
https://www.nelijalkajoukkue.show/episode/herpeista-ja-muista-eksoottisistalemmikeista-joonas-gustafsson
• Hevostoiminnan varajäsen Katja Hautala esittäytyi. Todettiin, että Kati Tuomola
oli neuvottelukunnan kuultavana syksyllä 2019 ravihevosten suuvaurioista, ja
neuvottelukunta oli tuolloin päättänyt lähestyä Hipposta asiassa. Hippos teettää
syventävän jatkotutkimuksen hevosten suuterveydestä. Puheenjohtaja on ollut
yhteydessä Hippokseen, mutta ei ole tietoa, onko tutkimus edennyt. Päätettiin
toimittaa kysymys jatkotutkimuksesta kirjallisena Hippokseen. Asiaan palataan
seuraavassa kokouksessa.
• SEY:n kissakriisikampanja keräsi yli 150 000 € kissojen leikkauttamiseen ja
populaatioiden loukuttamiseen. Varat jaetaan vuonna 2021 jäsenyhdistyksille.
Kalevauva- musiikkivideo osana kampanjaa toimi hyvin. Kissa-asia kiinnosti
kansalaisia, ja kissojen arvostus näyttää olevan nousussa.
• Joonas muistutti neuvottelukunnan sisäisestä fb-ryhmästä tiedotuskanavana
epävirallisissa aiheissa.
7. Seuraavien kokousten ajankohdat: nykyisen kokoonpanon toimikausi päättyy
31.3.2021. Puheenjohtajisto päättää viimeisten kahden kokouksen ajankohdat
alkuvuodesta. (EDIT 7.1.21: Kokoukset pidetään 21.1. ja 11.3.2021 klo 13-16 etänä.)
8. Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

