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Pöytäkirja

1.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

2.

Kokoukseen osallistui 10 jäsentä ja 4 varajäsentä. Kokous oli päätösvaltainen.

3.

Neuvottelukunta antaa lausunnon eläinten hyvinvointiin liittyvien toimijoiden
tarpeellisuudesta. Lausunnossa neuvottelukunta mm. toteaa, ettei se kannata
eläinsuojeluasiamiehen määräaikaisen viran lakkauttamista. Lausunto julkaistaan
kielikorjauksien jälkeen.

4.

Maa- ja metsätalousministeriöstä kerrottiin, että samaan aikaan meneillään olevassa
eläinsuojelulakiuudistuksen ohjausryhmän kokouksessa käsitellään eläinkilpailuita, lopetusta
ja teurastusta (erityisesti uskonnollista teurastusta) sekä valvontaan ja tietojen julkisuuteen
liittyviä asioita. Joulukuun kokouksessa aiheina ovat eläinten luovutus ja siihen liittyvä
tiedonluovutus.

5.

Keskusteltiin eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta eläinkilpailuissa. Eläinsuojelulain mukaan
eläinlääkärin on oltava paikalla sellaisissa kilpailuissa, joissa eläin voi joutua alttiiksi kivulle,
tuskalle tai kärsimykselle.
Virkaeläinlääkärin vastuulle toivottiin yleistä kilpailevien eläinten hyvinvoinnin riskiperusteista
valvontaa esimerkiksi pistokokein. Todettiin, että kilpailujen riskitasoluokitus auttaisi
kohdentamaan valvonnan resursseja paremmin. Myös eläinnäyttelyissä viranomaisvalvonta
voisi olla paikallaan, sillä siihen suhtaudutaan vakavammin kuin omavalvontaan.
Neuvottelukunta ei katsonut järjestäytyneessä kilpailutoiminnassa olevan suuria riskejä
eläinten hyvinvoinnille; sen ulkopuolella tapahtuva toiminta ja valvonnan puute sen sijaan
huolestuttavat neuvottelukuntaa.
Neuvottelukunta toivoi, että lainsäädäntöprosessin yhteydessä tarkastellaan
eläinkilpailukäsitteen laajentamista. Kilpailuissa on huomioitava eläin paitsi kilpailijana, myös
kilpailun kohteena (kuten paimennettavat lampaat, luolakoirakokeissa käytettävät ketut,
kalastuskilpailujen saaliskalat).
Neuvottelukunnan mielestä kilpailuissa tulee olla hyvinvointivastaava, joka on paikalla
kilpailussa ja vastaa eläinten hyvinvoinnista siellä. Esimerkiksi kilpailujärjestäjän palkkaama
yksityinen eläinlääkäri voisi toimia myös kilpailun hyvinvointivastaavana. Neuvottelukunta
kannatti ajatusta hyvinvointivastaavan kirjaamisesta eläinsuojelulakiin.
Neuvottelukunta toivoi, että eläinkilpailujen osalta kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen,
onko kilpailut mahdollista toteuttaa eläinsuojelulain mukaisesti aiheuttamatta kipua, tuskaa
tai kärsimystä sen enempää kilpaileville kuin kohde-eläimillekään. Seuraavaan kokoukseen
pyydetään kuultavaksi luolakoirakokeiden asiantuntija.

6.

Lopetusasioita todettiin käsitellyiksi neuvottelukunnan edellisen kokoonpanon aikana.

7.

Pakkokeinosäännöksiä ei käsitelty.

8.

Eläinten luovutusta ei käsitelty.

9.

Ministeriöstä annettiin tiedoksi, että hallituksen esitys vieraslajilaiksi on menossa
eduskunnan käsittelyyn. Myöhemmin valmistellaan kansallinen asetus meillä
merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista. EU:n lista haitallisista vieraslajeista on
komissiossa valmisteilla ja sille listalle lienee tulossa myös joitain meilläkin lemmikkeinä
pidettäviä lajeja.

10.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.15.

Puheenjohtaja Mika Leppinen
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