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Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Tuotantoeläinten hyvinvointistrategian 2006 toimenpide-ehdotusten
toteutumisen arviointi
Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2004 työryhmän tekemään strategiaa
tuotantoeläinten hyvinvoinnille asetettavista tavoitteista eläinten pidossa, hoidossa,
kohtelussa ja käsittelyssä. Strategiatyöryhmän tavoitteena oli pyrkiä luomaan suuntaviivat
tuotantoeläinten hyvinvoinnille. Ensimmäisessä strategiassa listattiin kansalliselle
eläintuotannolle yleisiä tavoitteita, joiden katsottiin edistävän eläinten hyvinvointia. Tällaisia
tavoitteita olivat: eläinperäisten tuotteiden eettisen laadun merkityksen kasvaminen,
kuluttajien
tiedon
lisääminen,
eläinten
hyvinvoinnin
kytkeminen
kansalliseen
elintarviketalouden
laatustrategiaan,
tuottajien
tukimuotojen,
eläinten
terveydenhuoltojärjestelmän ja eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen sekä eläinten
hyvinvoinnin eettisen neuvottelukunnan perustaminen, ammattitaitoisen henkilökunnan
määrän takaaminen ja teknologian laatuvaatimusten laatiminen.
Työryhmä myös pohti käytännön keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Mahdollisina keinoina nähtiin eläinsuojelulainsäädännön ja sen valvonnan kehittäminen sekä
eläinten hyvinvointiin vaikuttavien tukimuotojen kehittäminen. Tuotantoeläinrakennusten
suunnittelussa olisi oltava mukana myös eläinten hyvinvoinnin asiantuntija. Eläinten parissa
työskentelevien ammattiryhmien koulutus ja koulutuksen kehittäminen nähtiin myös
käytännön keinoina eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kuluttajien tiedon lisäämiseksi
ehdotettiin muun muassa viranomaisten ja kaupan tiedotuksen tehostamista.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan arvio hyvinvointistrategian
toimennpide-ehdotusten toteutumisesta
Useat hyvinvointistrategian tavoitteista ovat toteutuneet. Eläinlääkintäpalveluja on
parannettu uuden eläinlääkintähuoltolain tultua voimaan ja valtion panostus
eläinsuojeluvalvontaan on lisääntynyt merkittävästi. Eläinten terveydenhuoltoa on kehitetty,
kun elinkeinon ylläpitämiin kansallisiin eläinterveydenhuollon järjestelmiin, Sikavaan ja
Nasevaan, on lisätty eläinten hyvinvoinnin mittareita, joilla voidaan arvioida sikojen ja
nautojen hyvinvointia. Terveydenhuoltotyötä tekeviä eläinlääkäreitä on koulutettu tekemään
uudistettu terveydenhuoltokäynti siten, että arviot ja havainnot sikojen hyvinvoinnista ja
terveydestä tehdään yhdenmukaisesti koko maassa. Sianlihan tuottajia on koulutettu ja
koulutetaan edelleen Suomen Sikayrittäjien laajan koulutushankkeen toimesta. ProAgrian
lehmä-, nuorkarja- ja sikahavaintokoulutukset ovat tuottajille suunnattuja eläinten
hyvinvointikoulutuksia. Useissa alueellisissa hankkeissa on koulutettu tuottajia eläinten
hyvinvoinnissa. Eläinten hyvinvoinnin tuki nauta- ja sikatiloille alkoi vuonna 2008.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan toiminta alkoi vuonna 2009 ja seura- ja
harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta aloitti vuonna
2011.
Eläinten
hyvinvointikeskus EHK on perustettu. Eläinten hyvinvointi on kytketty kansalliseen
elintarviketalouden laatustrategiaan, jota toteutetaan pitkälti hankkeiden kautta. Laatuketjun
rahoittamia hankkeita vuosina 2007–2010 oli kaikkiaan 84, näistä harvassa käsiteltiin
eläinten hyvinvointia.
Työryhmän esityksiä on myös jäänyt toteutumatta. Niistä merkittävimpänä
tuotantorakennusten suunnitteluun liittyvä hyvinvointiasiantuntemuksen säädösperusteinen
säännöllinen käyttö. Eläinten hoitoon ja pitoon liittyvän teknologian, sen asennuksen,
käyttöönoton ja käytön ohjaus sekä huolto on monilta osin yhä puutteellista. Eläinten
hyvinvointiin liittyvien asioiden tiedottaminen kuluttajille on edelleen ollut vähäistä.
Neuvottelukunta toivoo koko elintarvikeketjun, erityisesti kaupan, lisäävän eläinten
hyvinvoinnista tiedottamista merkittävästi. Eläinten hyvinvoinnin tutkimusrahoituksessa ei
strategian valmistumisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

