Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokous 14
4/2012
Pvm
Aika
Paikka

21.8.2012
12:30 – 14:30
Helsinki, mmm, kokoushuone Kartano
Käyntiosoite on Mariankatu 23, josta virastomestarit ohjaavat eteenpäin

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, Itä-Suomen 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)
Helinä Ylisirniö, (Maria Blomster), 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 (Juha Beurling), Suomen Kuluttajaliitto ry
Kutsuttuna
Pia Venneström, asiantuntija, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Reeta Törne, Eläinten hyvinvointikeskus EHK
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:30.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokous todettiin ajoissa koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi edustaa neuvottelukuntaa tulevassa
maa- ja metsätalousministeriön asettamassa eläinsuojelulain uudistamishankkeen
työryhmässä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja tulee mmm:n nettisivuille.
4. Kalanviljely Suomessa ja viljeltyjen kalojen hyvinvointi, Pia Venneström Evira
Neuvottelukunta sai kattavan selvityksen kalanviljelystä sekä viljeltyjen kalojen hyvinvointiin
liittyvistä asioista Suomessa.
5. EU:n eläinten suojelun ja hyvinvoinnin strategia. Mitä eri toimijat Suomessa voivat tehdä
strategian edistämiseksi?
Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Pirjo Kortesniemi oli valmistanut aiheesta esityksen.
Esitys on pöytäkirjan liitteenä (LIITE 1).
Neuvottelukunta totesi, että EU:n eläinten hyvinvointistrategian toimet eivät suomalaisittain
vaikuta vierailta. Ennemminkin meillä on jo jonkun aikaa toteutettu monia strategiassa
mainittuja toimia.
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Neuvottelukunta toivoo, että Suomessa eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tehty ja tehtävä
työ näkyisi paremmin kansainvälisesti. Eri osapuolten yhteistyö on sujunut hyvin ja muun
muassa eläinten hyvinvointia koskeva koulutus on ollut laajaa ja viranomaisten ja poliittisten
päättäjien aktiivisuus merkittävää. Eläinten hyvinvointitietoa on kerätty meillä runsaasti.
Suomalaisen kotieläintuotantoketjun osapuolten – tuottajista elintarviketeollisuuten ja
viranomaisiin - toimenpiteet olisi hyvä kuvata ja esittää kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja
kongresseissa. Suomalaisen toiminnan tunnetuksi tekeminen lisää mahdollisuuksiamme
vaikuttaa tuleviin kansainvälisiin säädöksiin ja edistää myös kotieläintuotteittemme
tunnettavuutta. Informaatiotyöhön tarvitaan rahoitus.
Kansalaisten eläinten hyvinvointitiedon lisääminen koettiin neuvottelukunnassa tärkeäksi ja
vahvistettavaksi asiaksi ja siihen tulisi myös varata resursseja. Asiaa käsitellää lisää
seuraavassa kokouksessa hallitusohjelmakäsittelyn yhteydessä.
Neuvottelukunta toivoo lisäksi, että seuraavan EU:n eläinten hyvinvointistrategian
valmistelussa Suomi nostaa esiin ne yksittäiset eläinlajit, joille ei vielä ole olemassa EU tason
säädöksiä.
6. Tuotantoeläinten hyvinvointi ja hallitusohjelma. Kati Pulli valmistelee asiaa.
Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
7. Muut asiat
Asialistalla seuraavissa kokouksissa: tuotantoeläinten hyvinvointi ja hallitusohjelma,
tuotantoeläinten jalostus ja eläinten hyvinvointi sekä mmm:n strategia
koulutusvelvollisuudesta.
Syksyn seuraavien kokousten päivämäärät: tiistai 2.10.2012 klo 12.30 ja tiistai
20.11.2012 klo 12.30.
Asetusluonnos valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta otetaan lähiaikoina
uudestaan valtioneuvoston käsittelyyn.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

LIITE: EU:n eläinten hyvinvointistrategia ja elinkeinon toimet

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 02.10.2012

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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