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Olli Ruoho, puheenjohtaja, Eläinten terveys ETT ry
Juha Nousiainen, varapuheenjohtaja, Valio Oy
Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
(Marjukka Mattio, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry)
Mikaela Strömberg-Schalin, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.
(Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.)
Tarja Koskela, Itä-Suomen yliopisto
(Annika Lonkila, Itä-Suomen yliopisto)
Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus
(Matti Pastell, Luonnonvarakeskus)
Anna Valros, Helsingin yliopisto
(Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto)
Salla Tuomivaara, Kriittisen eläintutkimuksen verkosto
(Jari Kärkkäinen, Turun yliopisto)
Taina Mikkonen, Ruokavirasto
(Jaana Mikkola, Ruokavirasto)
Minna Lemettinen, Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto
Sofia Väärikkälä, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto
Heidi Kivekäs, Animalia ry
(Veikka Lahtinen, Animalia ry)
Kati White, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
(Maria Lindqvist, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry)
Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto ry
(Essi Wallenius, Armenta Benessi)
Tuomas Herva, A-tuottajat
(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
Eija Kaukonen, yliopistolehtori Helsingin yliopisto
Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri Laitila
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:32.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Todettiin kokouksen osallistujat.
3. Edellisen kokouksen, 25.3.2021, pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienellä korjauksella.
4. Munintakanojen hyvinvointi tuotannon muutoksessa siirryttäessä
virikehäkkikanaloista lattiakanaloihin, Eija Kaukonen, yliopistonlehtori Helsingin
yliopisto ja Virpi Rantanen, kunnaneläinlääkäri Laitila
Neuvottelukunta kuuli asiantuntijoina yliopistonlehtori Eija Kaukosta ja
kunnaneläinlääkäri Virpi Rantasta munintakanojen hyvinvointiasiassa tuotannon
muutoksessa. Neuvottelukuntalaisille lähetetään asiantuntijoiden esitykset tiedoksi.
Keskusteltiin kanojen rokotteiden saatavuudesta ja siitä, tulisiko neuvottelukunnan
lähestyä huoltovarmuuskeskusta ja ilmaista huolensa eläinlääkkeiden ja eläinten
rokotteiden saatavuudesta. Asiaa pohditaan neuvottelukunnan seuraavassa
kokouksessa.
Keskusteltiin tautiriskeistä lattia-, ulko- ja luomukanojen pidossa sekä kanojen
rintalastavaurioista, joita ilmenee kaikissa tuotantotavoissa, mutta eniten
kerroslattiakanaloissa. Munivien kanojen emojen säädöspuutteista ja kananuorikoiden
kasvatusolosuhteista keskusteltiin.
5. Neuvottelukunnan kannanotto karjuporsaiden kastraatioon
Neuvottelukunnan kannanotto karjuporsaiden kastraatiosta viimeisteltiin. Kannanotto
osoitetaan maa- ja metsätalousministeriölle. Kannanotto tulee myös ladattavaksi maaja metsätalousministeriön sivujen yhteydessä sijaitsevalle neuvottelukunnan julkiselle
sivulle https://mmm.fi/tuotantoelainten-hyvinvoinnin-neuvottelukunta
6. Neuvottelukunnan kannanotto eläinten terveydenhoito ja -huoltopalvelujen
takaamiseksi koko maassa
Asia siirretään seuraavaan, 2.9.2021, kokoukseen.
7. Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä, Susanna Ahlström, mmm
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Eläinten hyvinvointilain lausuntokierros pyritään aloittamaan kesäkuussa, mutta tarkka
päivämäärä ei ole vielä tiedossa.
Euroopan Komissio on päättänyt jatkaa eläinten hyvinvoinnin platformin toimikautta
kesäkuuhun 2025 saakka.
Eläinten lääkitsemislain muutos on tulossa pian lausunnolle. Asiaan liittyy myös
eläinten hyvinvointinäkökulmia, esimerkiksi etälääkintä.
8. Ajankohtaista eläinsuojeluasiamieheltä, Saara Kupsala
Eläinsuojeluasiamiehellä on viestinnän apuna harjoittelija ja eläinsuojeluasiamiehen
nettisivut aukeavat pian. Sivuilla tullaan julkaisemaan blogijuttuja ajankohtaisista
eläinten hyvinvointiaiheista sekä asiamiehen antamia lausuntoja. Saatiin kuulumiset
tuoreeltaan EuroFAWC kokouksesta, jossa eläinsuojeluasiamies esitteli Suomen
kolmen eläinneuvottelukunnan ajankohtaiset aiheet. EuroFAWC kokouksen
muistiinpanot jaetaan neuvottelukunnalle. EuroFAWC kokouksen aiheena oli
jäsenmaiden ajankohtaisten eläinten hyvinvointiasioiden lisäksi hiilidioksiditainnutus
ja sen vaihtoehdot. Kiinnostusta herätti myös hyönteisten kasvatus (Alankomaiden
neuvottelukunnan hyönteisraportti), kalkkunoiden kasvatuksen hyvät toimintatavat
sekä Saksan päätös tunnistaa kuoriutuvan kananpoikasen sukupuoli jo munasta,
jolloin vältetään munintakanalinjaan syntyvien kukkotipujen lopettaminen heti
kuoriutumisen jälkeen. Sveitsissä on painetta säätää asiasta samoin kuin Saksassa.
Tanskan eläineettinen neuvottelukunta on päivittämässä raporttiaan turkistuotannosta
koskien minkkitarhausta.
9. Muut asiat
Neuvottelukunnan jäsen Anna Valros esitteli SILE eli Silent Agend eli Hiljaiset toimijat
hankkeen. Neuvottelukunta on lupautunut hankkeen kumppaniksi. SILE hankkeen
tutkijalle, joka ei ole neuvottelukunnan jäsen, ei annettu lupaa yksimielisesti seurata
neuvottelukunnan kokousta, jossa käsitellään hallituksen esitystä laiksi eläinten
hyvinvoinnista.
Neuvottelukunnan jäsenet Sanna Nokka ja Mikaela Strömberg-Schalin siirtyvät muihin
tehtäviin ja jättävät siksi neuvottelukunnan jäsenyyden seuraajilleen.
10. Seuraavan kokouksen, 2.9.2021, asialista
-Keskustelu hallituksen esityksestä laiksi eläinten hyvinvoinnista
-Kannanotto terveydenhoito ja -huoltopalvelujen takaamiseksi koko maassa
-Lähestytäänkö huoltovarmuuskeskusta eläinten rokotteiden saatavuusasiassa?
-Neuvottelukunnan toimintasuunnitelman julkaiseminen neuvottelukunnan sivulla
-TOKES kannanotto hyönteisistä
11. Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:03.

2.9.2021
Olli Ruoho
Puheenjohtaja

Satu Raussi
sihteeri
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