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(Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys)
Matti Kalervo, Kesko Oyj
(Sari Ristaniemi, SOK)
Timo Niemi, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
(Juha Beurling, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)
Susanna Ahlström, pysyvä asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK, Luonnonvarakeskus
Kutsuttuina
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Todettiin kokouksen osallistujat.

3. Edellisen kokouksen, 21.1.2021, pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienellä korjauksella.

4. Neuvottelukunnan kannanotto karjuporsaiden kastraatioon
Neuvottelukunta keskusteli kannanotosta. Puheenjohtaja ja sihteeri muokkaavat
kannanottoa kokouksessa esille tulleiden kommenttien perusteella. Muokattu
kannanotto lähetetään neuvottelukunnan jäsenille kommentoitavaksi. Tavoitteena on
saada yhteinen kannanotto ja osoittaa se maa- ja metsätalousministeriölle.

5. Eläinterveydenhuollon
palvelujen
jatkuminen,
resurssit
ja
seurantajärjestelmät
sekä
suunnitelmallisen
eläinterveydenhuollon
kehittäminen, Ina Toppari, toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ETT ry
Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja, ELL Ina Toppari, esitteli ja alusti asiaa
eläinterveydenhuollosta,
eläinterveydenhuollon
seurantajärjestelmistä
ja
suunnitelmallisesta eläinterveydenhuollon kehittämisestä.
Kunnaneläinlääkärit muodostavat terveydenhuoltojärjestelmän perustan. Heillä on
myös viranomaisrooli esimerkiksi eläinsuojelun valvonnassa. Huolena on, miten
akuuttien
sairastapauksien
ohella
pystyttäisiin
takaamaan
myös
eläinterveydenhuollon resurssit. Työryhmä pohtii parhaillaan eläinlääkäripalveluiden
turvaamista Suomessa. Kilpailusäädökset eivät myöskään saisi estää järkevien
tehtävien hoitamista.
Neuvottelukunnan mukaan kohtuuhintaiset ja kohtuullisessa ajassa saatavat
eläinlääkäripalvelut akuuteissa sairastapauksissa sekä eläinterveydenhuollon palvelut
tulisi pystyä takaamaan tasapuolisesti ympäri maan.

6. Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä, Susanna Ahlström, mmm
Eläinten hyvinvointilain lausuntokierros siirtyy mahdollisesti kesän alkuun. Tarkkaa
päivämäärää ei ole vielä tiedossa.
Sikojen hännän arviointi on siirtymässä elintarvikesäännöksistä eläinten
hyvinvointilakiin. Sikojen hännän arvioimisesi on menossa Helsingin yliopiston
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tutkimus.
Tavoitteena
on
nykyistä
hännän/hännänpurennan arviointi.

tarkempi

koko

sian

elinaikainen

Rapujen hyvinvoinnista ja kyvystä tuntea kipua ja kärsimystä sekä rapujen asiallisista
käsittelytavoista tullaan valistamaan kansalaisia.
Saksa on ottamassa käyttöön kanamunatuotantoketjuun käytännön määrittää tulevan
kananpoikasen sukupuoli munasta. Tämä tarkoittaisi, että kanamunantuotantoketjuun
syntyviä kukkotipuja ei tarvitsisi enää tappaa heti kuoriutumisen jälkeen.
Kana-asetuksen (valtioneuvoston asetus kanojen suojelusta) muutos on vielä
jatketulla lausuntokierroksella Aluehallintovirastojen eläinlääkäreillä.
Turkiseläinten suojelun asetuksen uudistamiseksi ei tarvitse odottaa uuden eläinten
hyvinvointilain käsittelyä tai voimaantulo. Asian käsittelyä jatketaan mahdollisesti tänä
keväänä.

7. Ajankohtaista eläinsuojeluasiamieheltä, Saara Kupsala
Eläinsuojeluasiamiehen
verkkosivut
valmistuvat
huhtikuussa
ja
korkeakouluharjoittelija aloittaa työskentelyn eläinsuojeluasiamiehen kanssa keväällä.
Eläinten hyvinvointilakiin liittyvä tilaisuus tullaan järjestämään, kun lain
lausuntokierroksen ajankohta selviää. Eläinsuojeluasiamies on ollut mukana eläinten
hyvinvointikorvauksen
toimenpiteiden
kehittämisessä.
S-ryhmä
järjesti
eurooppalaisesta kanojen hyvinvoinnin sitoumuksesta sidosryhmäkeskustelun, mihin
eläinsuojeluasiamies osallistui. Eurooppalaiseen sitoumukseen sisältyy broilereilla
hidaskasvuisen
eläinaineksen
käyttö
ja
eläintiheyden
pienentäminen.
Eläinsuojeluasiamies on tehnyt lausunnon kanojen suojelun valtioneuvoston
asetuksen muutokseen. Siirtymä virikehäkkikanaloista lattiakanaloihin on menossa, ja
myös
nuorikkokasvatuksen
pitäisi
siirtyä
samalla
lattiakasvatukseen.
Eläinsuojeluasiamies toivoi, että neuvottelukunnan käsittelyyn otettaisiin munivat
kanat sekä kananuorikot ja niiden emot. Tulisi miettiä, miten tukipolitiikka vastaa
muutoksiin tuotannonalalla ja miten kananuorikot jatkossa kasvatetaan.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

9. Seuraavan kokouksen, 3.6.2021, asialista
Seuraavan kokouksen asialistalle otetaan kannanotto karjuporsaiden kastraatioon
sekä kannanotto eläinten terveydenhoito ja -huoltopalvelujen takaamiseksi koko
maassa. Lisäksi esityslistalle otetaan keskustelu eläinten hyvinvointilain luonnoksesta,
mikäli se on tuolloin lausuttavana. Mikäli eläinten hyvinvointilain luonnos ei
kokoukseen mennessä ole lausuttavana, kokouksessa käsitellään munintakanojen
hyvinvointia tuotannon siirtyessä virikehäkkikanaloista lattiakanaloihin tai
vaihtoehtoisesti kalojen hyvinvointia.
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Ehdotettiin lisäksi, että neuvottelukunta käsittelisi lihanautojen kasvatusolosuhteita.
Lihanautojen kasvatusolosuhteisiin on otettu neuvottelukunnassa kantaa vuonna
2011. Neuvottelukunta toivoi tuolloin, että erilaisin toimin edistettäisiin lihanautojen
kasvatusta hyvin kuivitetuissa kylmäkasvattamoissa lämpimien ritilälattiaisten
kasvattamojen sijaan. Ritilälattiaisiin karsinoihin neuvottelukunta suositteli kumilla
päällystettyjä rakolattiapalkkeja. Nykytilanteen tarkastelua esimerkiksi sen suhteen,
millaisiin lihanautakasvattamoihin voidaan myöntää investointitukia, toivottiin. Vuoden
2011 kannanotto voitaisiin myös päivittää. Ilmaistiin huoli kuivitusturpeen
saatavuudesta eläimille ja turpeelle vaihtoehtoisten kuivitusmateriaalien
soveltuvuudesta.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:38.

3.6.2021
Olli Ruoho
Puheenjohtaja

Satu Raussi
sihteeri
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