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Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:05.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Vuokko Puurula on siirryttyään uuteen tehtävään pyytänyt eroa neuvottelukunnan
jäsenyydestä.
Kokouksen työjärjestyksen muihin asioihin lisättiin puheenjohtajan ehdotuksesta kohta
neuvottelukunnan tämän vuoden toiminnasta sekä ensi vuonna esille otettavista asioista.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirja liitteineen tulee MMM:n
verkkosivuille http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html
4. Eläinten hyvinvoinnin koulutus ja opetus
Neuvottelukunnan jäsenet esittelivät edustamansa organisaation järjestämiä eläinten
hyvinvointiin liittyviä koulutuksia. Koulutukset on koottu tämän pöytäkirjan liitteeksi (LIITE
1). Eläinten hyvinvoinnin koulutuksen ja opetuksen tilasta ja tarpeista käytiin laaja
keskustelu.
Sihteeri esitteli Brysselissä 1.-2.10.2010 järjestetyn, ensimmäisen eläinten hyvinvoinnin
opetuksen, kansainvälisen konferenssin satoa. Matkakertomus konferenssista on luettavissa
eläinten hyvinvointikeskuksen blogisivulta.
Konferenssin esitykset on luettavissa netistä:
http://www.animalwelfare-education.eu/conference/conference-agenda.html
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Todettiin, että jatko-opintovaiheen tutkijoita koulutetaan meillä melko hyvin eläinten
hyvinvointiasioissa. Kansainvälisen arvioin mukaan eläinlääketieteen opiskelijat saavat meillä
kuitenkin niukahkosti tuotantoeläinkoulutusta, mukaan lukien tuotantoeläinten
hyvinvointikoulutus.
Poliisia ja kuntien terveystarkastajia lukuun ottamatta viranomaisia koulutetaan meillä melko
hyvin eläinten hyvinvointi- ja eläinsuojeluasioissa. Poliisien eläinsuojelukoulutusta tulisi
selvittää ja koulutusta lisätä tarpeen mukaan. Kuntien terveystarkastajat sekä muut kuin
valvovat eläinsuojelueläinlääkärit tarvitsevat myös vahvistusta eläinsuojeluosaamiseensa.
Eläinsuojelulainsäädösten tulkinnan koulutus ei ole sama asia kuin eläinten hyvinvoinnin
koulutus. Neuvottelukunta keskusteli eläinsuojelun- ja eläinten hyvinvoinnin koulutuksesta
syyttäjille. Todettiin, että syyttäjälaitoksen ja valvontaviranomaisten yhteistyö on toivottavaa,
ja, että myönteisiä aloitteita yhteistyön edistämiseksi on tehty.
Kotieläintuottajien eläinten hyvinvoinnin peruskoulutukseen tulisi neuvottelukunnan mukaan
kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Tämä voisi muun muassa tapahtua lisäämällä eläinten
hyvinvoinnin opetusta opetushallituksen alaisissa oppilaitoksissa, jotka kouluttavat
tulevaisuuden kotieläintuottajia. Kotieläintuottajien tulisi varmistaa, että heidän palkkaamansa
työntekijät, myös vieraskieliset, tuntevat Suomen eläinsuojelusäädökset. Säädökset
velvoittavat jatkossa tuottajia kouluttautumaan hyvinvointiasioissa, esimerkiksi
broileridirektiiviin liittyy koulutusvaatimus. Eläinkuljettajilta vaaditaan myös eläinten
hyvinvointiasioihin kouluttautumista ennen kuljetusluvan myöntämistä. Sikatilallisia tullaan
kouluttamaan laajalti eläinten hyvinvointiasioihin vuonna 2011.
Kuluttajakansalaisten tietotaso eläinten hyvinvointiasioissa on kirjava. Neuvottelukunta
toivoo, että tuottajajärjestöt toisivat kansalaisille aktiivisesti ja läpinäkyvästi esille
tuotantoeläinten pitoa maassamme. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi sellaisen hankkeen
avulla, jossa jotkin tuotantoeläintilat ottaisivat vastaan kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita
näkemään tämän päivän eläintenpitoa Suomessa. Tällaisista avointen ovien
eläintuotantotiloista on kokemuksia muualla Euroopassa.
Tiedotusta tuotantoeläinten hyvinvointiasioista tapahtuu monen tahon toimesta.
Eläinsuojelujärjestöt ovat aktiivisia kuluttajille tiedottamisessa. Eettisen kuluttamisen
materiaaleissa myös eläinten hyvinvoinnin näkökulma tulee usein esiin. Viranomaiset
tiedottavat kuluttajille ja tätä tiedotusta voisi lisätä. Myös markkinointi on tiedotusta
kuluttajille. Markkinoinnin tulisi luoda asiatietoon perustuva kuva eläinten hyvinvoinnista ja
kasvatusolosuhteista.
Neuvottelukunnan näkemys on, että peruskoulun opetusohjelmaan tulisi sisällyttää eläinten
hyvinvointiin liittyvien perusasioiden neutraali opetus, joka muun muassa selventäisi
koululaisille millaista tuotantoeläinten pito nykyisin Suomessa on. Tuotantoeläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnan, kansallisen eläinten hyvinvointikeskuksen, viranomaisten,
tuottajajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien tulisi viedä viestiä eläinten
hyvinvoinnin opetuksen tarpeesta yhdessä opetusministeriölle. Neuvottelukunta valmistelee
asiasta aloitteen.
5. Ajankohtaista tuotantoeläinten hyvinvoinnista
Karjuporsaiden kastrointi: MMM:n muistio koskien karjuporsaiden kastroinnin käytäntöjä
lähetettiin neuvottelukunnan jäsenille etukäteen tiedoksi. Suomen kantaa karjuporsaiden
kastroinnin käytäntöihin on kysytty myös kansainvälisesti. Asia etenee MMM:n toimesta.
6. Alkuvuoden 2011 kokouspäivät ovat:
tiistai 1.2.2011, klo 12:30
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tiistai 29.3.2011, klo 12:30 (päivämäärää on myöhemmin muutettu viikkoa
myöhäisemmäksi)
tiistai 24.5.2011, klo 12:30
Syksyn 2011 kokoukset sovitaan vuoden 2011 ensimmäisessä kokouksessa.
7. Muut asiat
Neuvottelukunnan vuoden 2010 toiminta ja ensi vuonna esille otettavat aiheet.
Puheenjohtajan mukaan neuvottelukunta on käsitellyt ne asiat, jotka tälle vuodelle
suunniteltiin. On tärkeää, että neuvottelukunnan jäsenet tulevat informoiduksi eri tahojen
näkemyksistä. Neuvottelukunta kuitenkin toteaa, että se ei ole saanut aikaan merkittävän
suuria muutoksia kansallisessa eläinten hyvinvoinnin tilassa, kuten muutoksia säädöksissä.
Neuvottelukunta on huolissaan siitä, millä saamme kohtuulliset ja tasapuoliset kansalliset
suositukset tuotantoeläinten pitoon. Lajikohtaisten suositusten tekeminen neuvottelukunnan
toimesta on liian suuri työ, sen sijaan neuvottelukunta voi tehdä ajankohtaisiin asioihin
pienempiä kannanottoja, kuten tehtiin tuotantoeläinten hyvinvoinnin kansallisista
tutkimustarpeista. Neuvottelukunnan kanta on, että tuotantoeläinten hyvinvointia käsitteleviä
kansallisia hyvän käytännön oppaita tulisi tehdä.
Ensi vuoden ensimmäisessä kokouksessa aloitetaan keskustelu eläinsuojelulain uudistuksesta.
Tämä tulee olemaan ensi vuonna neuvottelukunnan painopisteenä.
Neuvottelukunta on sähköpostitse 10.11.2010 saanut tiedoksi Vesa Rainion näkemyksen
neuvottelukunnan laatimiin kansallisiin eläinten hyvinvoinnin tutkimustarpeisiin.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45.

Helsingissä 10.12.2010

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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