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Jäsenet (ja varajäsenet) läsnä olleet tummennetulla:
Hannu Saloniemi, puheenjohtaja (varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi, Eläintautien
torjuntayhdistys ETT ry)
Leena Suojala, (Sami Kilpeläinen) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Kjell-Göran Paxal, (Jonas Laxaback) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
Saara Kupsala, Joensuun yliopisto (Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi)
Jarkko Niemi, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (Matti Ylätalo, Helsingin yliopisto)
Anna Valros, Helsingin yliopisto /Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus (Jaakko Mononen, ItäSuomen yliopisto)
Outi Vainio, Helsingin yliopisto (Kreeta Ranki, Turun yliopisto)
Matti Aho (Riitta Heinonen), Maa- ja metsätalousministeriö
Jaana Husu-Kallio (Jaana Mikkola), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Hanna Lounela, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Aila Rauatmaa, Kainuun maakuntayhtymä)
Henri Pätsi, (Helinä Ylisirniö), Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry
Salla Tuomivaara, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (Riikka Suominen, Helsingin eläinsuojeluyhdistys ry)
Sanna Nokka (Juho Kyntäjä), ProAgrian Keskusten Liitto ry
Elias Jukola, HK Agri Oy (Tuomas Herva, Atria Oy)
Ilkka Nieminen (Merja Söderström), Päivittäistavarakauppa ry
Annikka Marniemi (Sinikka Turunen), Suomen Kuluttajaliitto ry
Kutsuttuna:
Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Sari Salminen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Reeta Törne, Eläinten hyvinvointikeskus EHK
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Sari Salminen elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta, Kati Pulli Animaliasta ja Reeta Törne
Eläinten hyvinvointikeskuksesta toivotettiin kutsuttuna tervetulleeksi kokoukseen.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja liitteen ja kannanoton kanssa tulee
mmm:n verkkosivulle.
4. Neuvottelukunnan eläinten hyvinvoinnin määritelmä
Neuvottelukunnan eläinten hyvinvoinnin määritelmästä tehdään kaikkia eläimiä koskeva
yleisosa, sekä erityisesti tuotantoeläinten hyvinvointia koskeva osa. Yleinen määritelmäosa
lähetetään tulevalle seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnalle
kommentoitavaksi. Toivomuksena on, että molemmilla neuvottelukunnilla olisi
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tulevaisuudessa yhteinen eläinten hyvinvoinnin määritelmä. Luonnos määritelmästä on
tämän pöytäkirjan liitteenä (LIITE 1).
5. Eläinsuojelulain uudistamisen valmistelun tilanne ja seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnan asettaminen
Eläinsuojelulain uudistamisen valmistelutyötä on tehty maa- ja metsätalousministeriössä
virkamiestyöryhmässä. Lokakuussa valmistuvat kaksi isompaa uudistustyöhön liittyvää
selvitystä. Lisäksi on tehty vartailu Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Alankomaiden
eläinsuojelusäädöksiin. Löytöeläinten hoitamisesta on tehty kysely, jonka vastauksia
käsitellään parhaillaan. Kyselyjä valmistellaan lisäksi valvontaviranomaisille, eläinten pitäjille,
järjestöille sekä viranomaisille ja kansalaisille. Laaja lakiuudistusta valmisteleva työryhmä
perustetaan talvella 2012.
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on asetettu. Neuvottelukunnan
toimikausi alkaa lokakuun 2011 alussa.
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokoonpano
6. EU komission eläinkuljetusasetusraportti
Komissiolta ei ole eläinkuljetusasetusraportin suhteen kuulunut vielä mitään. Asia otetaan
esityslistalle, kun se tulee ajankohtaiseksi.
7. Sikojen hyvinvointikysymykset
Päätettiin tehdä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto koskien asetusta
sikojen suojelusta. Kannaotto tehdään tukemaan maa- ja metsätalousministriön virkamiesten
työtä sikojen suojelun asetusta työstettäessä.

Kannannoton sanamuoto on seuraava:
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toivoo, että sikojen suojelusta saadaan
mahdollisimman pian voimaan valtioneuvoston asetus. Samalla neuvottelukunta toivoo, että
sikojen suojelua koskevan asetuksen sisältöä uudistettaisiin sikojen hyvinvoinnin
edistämiseksi. Neuvottelukunta katsoo, että sikojen hyvinvoinnin kannalta:
- lihasikojen pinta-alavaatimus on nykyisessä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa
sikojen suojelusta (14/EEO/2002) liian pieni,
- kaikkien sikojen, mukaan lukien porsivat emakot, karsinoihin tulee sisältyä kiinteää lattiaa,
- kaikissa sikaloissa tulee olla riittävä määrä sairaskarsinoita,
- pesäntekomateriaalin saatavuus kaikille porsiville emakoille pitää varmistaa ja
- tiineytettävien ja tiineiden emakoiden kohdalla pitää varmistaa riittävä pinta-ala kaikissa
pitotavoissa - osassa pitotavoista tämä tarkoittaa tiineytettävien ja tiineiden emakoiden pintaalan lisäämistä.
Neuvottelukunta sai tiedon elinkeinon toimista sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi. Pirjo
Kortesniemen katsaus aiheeseen on tämän pöytäkirjan liitteenä (LIITE 2).
8. Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvointistrategian (2006) toimenpiteiden toteutumisen
arviointi
Tuotantoeläinten hyvinvointistrategian tehnyt työryhmä (2006) ehdotti strategiassa sivulla 50
erilaisia toimenpiteitä tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Neuvottelukunta käsitteli
toimenpideehdotusten toteutumista ja käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.
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9. Kansallisen eläinten hyvinvointiraportin tilanne
Kansallisen eläinten hyvinvointiraportin luonnokseen saatiin lausunnot noin 65 henkilöltä.
Raportin todettiin lausunnoissa olevan tarpeellinen, mutta korjattavaa ja tiivistettävää löytyi.
Raportin korjaus on EHK:ssa työn alla. Neuvottelkunnan jäsenet ovat kommentoineet
raporttia yksittäin, joten neuvottelukunta ei tee raporttiluonnoksesta yhteistä lausuntoa.
10. Ajankohtaista

tuotantoeläinten

hyvinvoinnista

Sihteeri kertoi, että Ruotsin ja Tanskan hyvinvointikeskusten väki vieraili Eläinten
hyvinvointikeskuksen EHK kutsusta EHK:n toimistolla Helsingin Viikissä 15.9.2011.
Kokouksessa tutustuttiin kunkin maan hyvinvointikeskuksen toimintaan.
SCAW Swedish Centre for Animal Welfare | Nationellt centrum för djurvälfärd
DCAW Danish Centre for Animal Welfare | Videncenter for Dyrevelfærd
Tanskan Videncenter for Dyrevelfærds järjestää 2.11.2011 konferenssin Kööpenhaminassa
teemalla Markedsdrevet dyrevelfærd.
Eläinten hyvinvoinnin 6. tutkimusseminaari pidetään 4.10.2011 Helsingissä.
11. Muut asiat
Todettiin, että sihteeri lähettää neuvottelukunnan nautojen hyvinvointia koskevan
kannanoton parsinavetoita koskevan osan tiedoksi maa- ja metsätalousministeriöön
suunnittelija Kjell Brännäsille. MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista
lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista on lausunnolla.
Ministeriön on asetusluonnosta työstäessä hyvä saada tietää neuvottelukunnan kanta, ettei
neuvottelukunta tue uusien parsinavetoiden suunnittelua ja toteutusta eikä niiden
rakentamisen tukemista. Neuvottelukunnan nautojen hyvinvointia koskeva kannanotto.
Eviran vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelma on valmistunut. Yhteistyössä elinkeinon
kanssa valmisteltiin esite, johon on koottu vasikoiden pitopaikkoja koskevia lakisääteisiä
vaatimuksia sekä elinkeinon suosituksia. Laminoitu esite lähetettiin kaikille nautatiloille
syyskuussa nautarekisteriotteen mukana.
Neuvottelukunnan esitystalle toivottiin aihetta siitä, mitä keinoja (talous jne.) olisi kannustaa
eläintuottajia tekemään asiat eläinten hyvinvoinnin suhteen tavanomaista paremmin.
Seuraavassa kokouksessa esityslistalla ovat sikojen hyvinvointikysymykset: SIKAVA raportit
sekä sikojen WQ® hyvinvoinnin arviointi -hankkeen tulokset.
Seuraava kokous pidetään samassa tilassa tiistaina 22.11.2011 klo 12:30-14:30.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:45
Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 22.11.2011

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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