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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:35.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokous todettiin ajoissa koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 19 henkilöä,
yhteensä 17 neuvottelukunnan jäsentä. Heistä 8 oli varsinaista ja 9 varajäsentä.
Kutsuttuna paikalla oli yksi henkilö.
3. Jäsenten esittäytymiskierros
Neuvottelukunnan jäsenet, mukaan lukien uusi eläinsuojeluasiamies Sari Salminen,
esittäytyivät lyhyesti. Eläinsuojeluasiamies kertoi, että hänen tehtävänään on edistää
ja parantaa eläinten hyvinvointia yhteiskunnan eri osa-alueilla.
4. Neuvottelukunnan (NK) tehtävät
Todettiin asetuksella (330/2009) annetut tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnan tehtävät.
5. Maa- ja metsätalousministeriön terveiset neuvottelukunnalle
Maa- ja metsätalousministeriössä toivotaan, että uusi neuvottelukunta nostaisi
tuotantoeläinten hyvinvointiasioita julkisuuteen ja synnyttäisi kansalaiskeskustelua
esimerkiksi siitä, ovatko erilaiset tuotantoeläinten pitomuodot hyväksyttäviä.
Kansalaiset ovat kiinnostuneita siitä, mistä ruoka on peräisin, mutta asiasta ei käydä
keskustelua. Tuotantoeläinten perusarki pitäisi olla näkyvää, kuten se, mitä
eläintuotantotilalla nykypäivänä tapahtuu ja miten normaali eläintuotantoketju kulkee.
Tämä voisi olla pohjana neuvottelukunnan synnyttämälle kansalaiskeskustelulle.
Neuvottelukunnan tulisi pohtia, miten näitä asioita tuotaisiin kiinnostavalla tavalla
esille. Vaikutusmahdollisuudet erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa ovat suuret ja
eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien pitäisikin miettiä, miten tehdä paremmin työtä
lasten ja nuorten parissa.
Neuvottelukunnalla on myös rooli eläinsuojelulain kokonaisuudistustyössä.
Varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi edustaa neuvottelukuntaa kokonaisuudistuksen
työryhmässä ja pitää neuvottelukunnan ajan tasalla työryhmän työstä. Myös
ohjausryhmässä on mukana useita neuvottelukunnan jäseniä. Kaikkia yksityiskohtaisia
työryhmän asioita ei ehditä NK kokouksissa käydä läpi, mutta työryhmän suuret
linjaukset esitellään neuvottelukunnalle. NK asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi
lakiuudistuksessa tiettyjen asiakokonaisuuksien osalta. Näitä asiakokonaisuuksia
voitaisiin ehkä työstää omina paloinaan. Ministeriöstä myös toivotaan, että NK esittää
toiveita ministeriölle päin.
Todettiin eläinsuojelulain uudistuksen työ- ja ohjausryhmien työnkuvista, että osin
ryhmät tekevät päällekkäisiä asioita. Ohjausryhmän tulisi kuitenkin keskittyä suuriin
linjauksiin, kuten saako hevosia pitää pilttuussa ja lehmiä parressa.
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Ministeriössä on resurssipula. Resurssipula hidastaa eläinsuojelulain uudistustyön
etenemistä. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on aikataulutettu olevan
eduskunnalla jo ensi vuonna. Aikataulusta ollaan pahasti jäljessä, sillä käsittelyssä on
edetty vasta lain alkupykäliin (3-4 pykälää). Uuden lain valmistelussa on ennen
eduskunnan käsittelyä monia aikaavieviä vaiheita kuten lausunnot, kielikäännökset,
lausuntojen perusteella tehtävät muutokset ja valtioneuvoston käsittely.
Eläinsuojeluasiamiehen ehdotuksesta neuvottelukunta päätti tehdä kannaoton
eläinsuojelulain uudistustyön vauhdittamiseksi.
Kannaotto osoitetaan eduskunnalle (puhemies Heinäluoma) kautta. Tiedoksi
kannaotto saatetaan maa- ja metsätalousministeriöön ministerille, kansliapäällikölle,
ruokaosaston päällikölle ja tiedotukselle sekä valtiovarainministerille ja eduskunnan
eläinsuojeluryhmän puheenjohtajalle (Kiljunen). Eläinsuojeluasiamies vauhdittaa
omalta osaltaan kannanoton leviämistä.
6. Neuvottelukunnan näkyvyys ja tiedottaminen sekä kokousten kesto ja
kokouskäytännöt
Päätettiin entistä paremmin hyödyntää maa- ja metsätalousministeriön tiedotusta
neuvottelukunnan asioista viestittäessä. Neuvottelukunnan kannaotot lähetetään
jatkossa pääasiassa maa- ja metsätalousministeriön viestinnän kautta, ministeriön
ammattimaisia jakelukanavia hyödyntäen. Ohjataan lisätietojen kysyjät
neuvottelukunnan puheenjohtajalle.
Päätettiin jatkaa edellisessä neuvottelukunnassa alkanutta tapaa kirjoittaa
neuvottelukunnan kokouksista juttu Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) blogiin.
Päätettiin, että neuvottelukunnalle ei perusteta omaa sosiaalisen median kanavaa,
vaan hyödynnetään EHK:n sosiaalisen median kanavia.
Päätettiin pitää kokouspöytäkirjat kohtuullisen pituisina ja kokoukset pääasiassa
kaksituntisina. Kokousaikaa voidaan, asian niin vaatiessa, pidentää 2½ tuntiin, mutta
tästä tiedotetaan etukäteen.
Kokouksissa käsiteltävät asiat valmistellaan huolellisesti ja itse kokouksissa pyritään
mahdollisimman hyvään yhteisymmärrykseen asioista. Päätetiin, että asioita
valmistellaan kokouksia varten myös pienemmissä ryhmissä.
Keskusteltiin yhteisen sähköisen keskusteluryhmän käyttämisestä. Osa
neuvottelukuntalaisista koki, että ko. palvelun käyttäminen on työlästä, mutta osa oli
valmis käyttämään palvelua. Sihteeri tekee neuvottelukunnalle google groups- ryhmän.
Ehdotettiin, että yhdessä kokouksessa käytäisiin läpi vain yhden tuotantoeläinlajin
asioita.
Kokoukseen osallistuu pääsääntöisesti varsinainen jäsen. Varsinaisen jäsenen ollessa
estyneenä, tiedottaa hän asiasta varajäsenelleen. Varajäsen voidaan kutsua
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kokoukseen asiantuntijana, vaikka varsinainen jäsen olisikin paikalla. Sekä varsinaisetettä varajäsenet voivat osallistua kaikkeen neuvottelukunnan sähköiseen
keskusteluun.
7. Edellisen neuvottelukunnan evästykset
Sihteeri esitteli edellisen neuvottelukunnan evästykset seuraavalle neuvottelukunnalle.
Näitä ovat:
-

-

-

Eläinsuojelulain uudistustyön tiivis seuraaminen ja kommentointi.
Eläintuotannon talouden vaikutus eläinten hyvinvointiin. Esimerkiksi tulisi pohtia,
kuinka eläintuottajia voisi taloudellisesti kannustaa eläinten hyvinvoinnin
parantamiseen.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toivoo, että myös
tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta käsittelee eläinten asemaa ja arvoa
yhteiskunnassa. Molemmat neuvottelukunnan voisivat pohtia asiaa yhdessä ja
mahdollisesti tehdä asiasta yhteisen kannanoton.
Eläinten hyvinvoinnin määritelmän edelleen selkeyttäminen.
Toinen kansallinen eläinten hyvinvointiraportti.
Vähemmän tunnettujen ja lukumääräisesti vähäisempien tuotantoeläinten
hyvinvointi. Esimerkkeinä alpakat, laamat, villisiat ja strutsit.
Hevosen rooli tuotantoeläimenä.
Neuvottelukunnan kannanotoista ja pöytäkirjakirjauksista aktiivisempi ja laajempi
tiedottaminen kansalaisille. Laajempi näkyvyys myös pöytäkirjoista löytyville, hyvin
perustelluille, neuvottelukunnan mielipiteille.

Päätettiin seuraavassa kokouksessa käsitellä pitkän ja lyhyen ajan suunnitelma
neuvottelukunnan toiminnaksi. Sihteeri tekee luonnoksen suunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelmaan sisällytetään edellisen neuvottelukunnan toiveet tulevan
neuvottelukunnan työstä.
8. Muut asiat
Varapuheenjohtaja kertoi SIKAVAn laatukäsikirjan valmistuneen, auditointien olevan
parhaillaan käynnissä ja sertifionnin tapahtuvan lokakuussa. SIKAVA –järjestelmä
täyttää pian 10-vuotta, neuvottelukuntalaiset kutsutaan juhlaan.
Todettiin, että valvontaeläinlääkärien työn työsuojeluongelmat ovat olleet mediassa
esillä. Kunnat ovat vastuussa työntekijöistään, eikä valvontaa tekevää eläinlääkäriä
saisi jättää yksin. Läänineläinlääkärit ja poliisi voivat toimia yhteistyössä valvontaa
tekevien kunnaneläinlääkärien kanssa. Lakien, kuten eläinsuojelulain, noudattamisen
valvonta on yhteiskunnan normaalia toimintaa, eikä kiusantekoa eläintenpitäjiä
kohtaan.
9. Tulevat kokoukset
Loppuvuoden 2013 kokoukset päätettiin pitää Helsingissä mmm:n tiloissa seuraavasti:
Tiistaina 22.10.2013, klo 10:15-12:15, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano
Keskiviikkona 18.12.2013, klo 10:15-12:15, Mariankatu 23, kokoushuone Kartano
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10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

Helsingissä 22.10.2013

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Peltoniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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