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22.11.2011
12:35 – 14:35
Helsinki, mmm, kokoushuone Kartano

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
Reeta Törne, Eläinten hyvinvointikeskus EHK
Satu Raussi, sihteeri, Eläinten hyvinvointikeskus EHK

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:35 ja totesi kokouksen ajoissa koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kati Pulli Animaliasta ja Reeta Törne EHK:sta 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 määritelmä on edellisen kokouksen (4/2011)
liitteen 1 mukainen. Määritelmä lähetetään seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnalle
käsiteltäväksi.
Toivomuksena
on,
että
molemmilla
neuvottelukunnilla olisi sama lyhyt eläinten hyvinvoinnin yleismääritelmä.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan ehdotus yleismääritelmäksi on
seuraava:
’’Hyvinvointi on eläimen kokemus sen psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläimen
hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja
olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai
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voimakasta stressiä, rasitusta tai patologisia muutoksia, eläimen hyvinvointi
heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla ja
eläinjalostuksella.’’
5. Eläinsuojelulain uudistamisen valmistelun tilanne ja seura- ja harrastuseläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunta
Eläinsuojelulain uudistustyön taustaselvityksistä on valmiina oikeudellinen- ja
yhteiskuntatieteellinen
selvitys.
Selvitys
muutamien
Euroopan
maiden
eläinsuojelulainsäädännöstä on tekeillä. Eläintenpitäjille, viranomaisille ja
kansalaisille suunnatut kyselyt saadaan käyntiin osittain ennen vuoden vaihdetta.
Virkamisetyöryhmä lainsäädännön uudistukseen on perustettu ja laajempi työryhmä
perustetaan keväällä. Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu valmistelut
hallitusohjelmaan kirjatun eläinsuojeluasiamiehen nimeämiseksi.
Neuvottelukunta sai katsauksen maa- ja metsätalousministeriöltä eläinten
hyvinvointiasioista vuodelta 2011. Yhteenveto on tämän kokouksen liitteenä (Liite 1).
6. Sikojen hyvinvointikysymykset: Sikojen hyvinvointi kilpailuvaltiksi - Welfare Quality®
hyvinvointi-indeksin pilotointi Suomessa hankkeen tulokset sekä SIKAVA raportit
Kuultiin informaatio nykytilanteesta elinkeinon toimista sikojen hyvinvoinnin
edistämiseksi sisältäen SIKAVA raporttien tilanteen. Katsaus elinkeinon toimista on
tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2).
Ehdotus valtioneuvoston asetuksesksi sikojen suojelusta on tarkoitus lähettää
lausuntokierrokselle joulukuussa 2011.
7. Kansallisen eläinten hyvinvointistrategian (2006) toimenpiteiden toteutumisen
arviointi
Jatkettiin
edellisessä
kokouksessa
alkanutta
kansallisen
eläinten
hyvinvointistrategian
(2006)
toimenpiteiden
toteutumisen
arviointia.
Neuvottelukunnan arvio on tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 3).
8. Muut asiat
Todettiin, että kansallinen eläinten hyvinvointiraportti on korjattu saapuneiden
kommenttien avulla ja se ilmestyy alkuvuodesta 2012. Neuvottelukunta arvioi
raporttia ensi vuonna.
Seuraavaan kokouksen listalle otetaan eläinten hyvinvointimerkinnät. Asiasta
pyydetään lyhyttä alustusta Antti Lauslahdelta.
Eläinten hyvinvointiasiat hallitusohjelmassa otetaan seuraavan kokouksen
asialistalle.
Saara Kupsala esitteli neuvottelukunnalle tuotantoeläinten hyvinvoinnin
tulevaisuustyöpajaa, jonka järjestäjinä toimivat Itä-Suomen yliopiston Polletutkimushanke (Eläinkysymysten politisoituminen: kuluttajat ja eläintuotanto)
sekä Kuluttajatutkimuskeskus. Työpajan järjestäjät ovat toivoneet, että
neuvottelukunta voisi toimia työpajaan kutsujana. Lisäksi neuvottelukunnan
jäsenet kutsuttaisiin osallistumaan työpajaan. Työpajan tarkoituksena on
herättää keskustelua tuotantoeläinten hyvinvoinnin tilasta sekä välittää ja
levittää tietoa sidosryhmille. Tavoitteena on saada keskusteluun
mahdollisimman monipuolisia näkökulmia ja katsoa tuotantoeläinten
hyvinvoinnissa kauas tulevaisuuteen. Polle hankkeen tutkimussuunnitelma
sekä suunnitelma tulevaisuustyöpajan ohjelmasta lähetetään
neuvottelukunnan jäsenille.
Vuoden 2012 kevään kokouspäivät ovat: 1) tiistai 31.1.2012 klo 13:00-15:00,
2) tiistai 13.3.2012 klo 12:30-14:30 ja 3) tiistai 8.5.2012 klo 12:30-14:30.
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9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:35
Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 31.01.2012

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri

LIITTEET
1. Yhteenveto hallituksen toimista eläinsuojelun edistämiseksi, mmm muistio,
21.11.2011
2. Kooste elinkeinon toimenpiteistä sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi 2010-2011
3. Tuotantoeläinten hyvinvointistrategian 2006 toimenpide-ehdotusten toteutumisen
arviointi
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