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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:20.
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2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokous todettiin ajoissa koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 18
neuvottelukunnan jäsentä. Heistä 14 oli varsinaista ja 4 varajäsentä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin muutoksin. Pöytäkirja löytyy
neuvottelukunnan sähköiseltä sivulta.
4. Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä
Ministeriöstä kerrottiin, että edellisellä viikolla eläinsuojelulain uudistusta valmisteleva
työryhmä käsitteli eläinten hoitoa koskevia pykäläehdotuksia. Käsittelyssä oli myös uusi
selvitys löytöeläinten talteenotosta ja hoidosta. Löytöeläinkartoitus on ladattavissa
ministeriön eläinsuojelulain uudistuksen sivulta.
Eläinsuojelulakiuudistuksen ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 15.9.2014.
Puheenjohtaja totesi, että neuvottelukunta ottaa mielellään käsittelyyn eläimille olennaisten
käyttäytymistarpeiden lisäksi muitakin lakiuudistukseen liittyviä asioita, kuten eläinten hoitoa
koskevia.
5. Eläinten olennaiset käyttäytymistarpeet - yleinen taso
Sihteeri oli tehnyt käyttäytymistarpeista taulukkoluonnoksen, jossa aluksi käytiin läpi
käyttäytymistarpeen määritelmää ja sen jälkeen taulukoittain valitut 9 eläimille olennaista
käyttäytymistarvetta (liikkuminen, ravinnonhankinta, lepo ja uni, sosiaalinen käyttäytyminen,
kehonhoito, lämmönsäätely, tutkiminen ja ympäristön tarkkailu, leikki sekä lisääntyminen ja
jälkeläisten hoito). Käytiin keskustelu luonnoksesta ja esitettiin korjausehdotukset.
Päätettiin pitäytyä pelkästään eläinten lajinimissä (nauta, sika, kana, minkki, naali, kettu,
supikoira ja kirjolohi) ja jättää tuotannon käyttämät nimet pois. Päätettiin vähentää
taulukoista sanoja tarve ja tuotanto-olosuhteet. Päätettiin lisätä dokumenttiin
käyttäytymistarvekohtaisesti kustakin käyttäytymisestä yleisen tason asioita samaan tapaan
kuin seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on tehnyt. Päätettiin lähettää
kalkkunan käyttäytymistarpeet ministeriölle myöhemmin erikseen. Päätettiin, että sihteeri
valmistelee kommenttien pohjalta uuden version ja lähettää sen jäsenille 9.9.2014
mennessä. Neuvottelukunnan jäsenillä on aikaa kommentoida versiota 12.9.2014
mennessä, jonka jälkeen sihteeri viimeistelee dokumentin ja lähettää sen maa- ja
metsätalousministeriölle.
6. Neuvottelukunnan kannanotto lantapanssarin vaikutuksesta nautojen hyvinvointiin
Edellisessä kokouksessa päätettiin, että neuvottelukunta ottaa kantaa nautojen
lantapanssariongelmaan. Asiaa käsitellään vielä myös Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n
hallituksessa ja nautojen terveydenhuoltojärjestelmä NASEVA:n johtoryhmässä.
Keskusteltiin, sisällytetäänkö kannanottoon myös kansanterveysnäkökulma, vai
pitäydytäänkö eläimen hyvinvoinnissa.
Päätettiin tehdä lyhyt kannanotto lantapanssareista nimenomaan naudan hyvinvoinnin
ongelmana. Kannanoton johdantolauseeseen päätettiin lisätä kansanterveysnäkökulma.
Kannanotto viimeistellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

2

7. Muut asiat
Eläinsuojeluasiamies Sari Salminen edusti Suomea EuroFAWC kokouksessa Italiassa
kesäkuussa ja kertoi kokouksen kuulumisia. Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat ovat
erityyppisiä eri maissa. Monesti neuvottelukunnat ovat valtion ylläpitämiä ja osassa
neuvottelukuntia on elinkeino mukana. Tanskalla ja Norjalla on eläineettiset
neuvottelukunnat. Tanskassa ja Norjassa kalojen hyvinvointi on ollut neuvottelukuntien
asialistalla. Kalojen tuntemuksia on vaikea todentaa tieteellisesti, vaikkakin esimerkiksi
kalojen kivun tunnon olemassaolosta on tieteellistä näyttöä. Jos epäillään tunteeko eläin vai
ei, niin varovaisuusperiaatteen mukaan oletetaan eläimen tuntevan. Tanskan eläineettinen
neuvottelukunta on tehnyt mietinnön huvikalastuksesta. Neuvottelukunta suosittelee, että
catch and release – kalastus ja väkäskoukkujen käyttö kiellettäisiin, eikä kalastuslammikoita
enää sallittaisi. Norjassa halutaan kehittää kalojen hyvinvointia ammattikalastuksessa. Italian
säädösten mukaan löytökoiria ja -kissoja ei saa lopettaa, vaan eläimet tulee kerätä
löytöeläinhoitoloihin. Italiassa onkin massiivinen löytökoiraongelma ja hoitoloiden
täyttyminen aiheuttaa ongelmia eläinten hyvinvoinnille. Saksassa ei myöskään hyväksytä
löytökoirien lopettamista. Pohjois-Euroopassa koetaan yleensä isommaksi ongelmaksi
säilyttää hengissä huonoissa löytöeläinpaikoissa isoja määriä eläimiä, kuin niiden
lopettaminen. Seuraava EuroFAWC kokous pidetään Kööpenhaminassa 5.-6.5.2015.
Saatiin tiedoksi, että ETT ry:n 20-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Hämeen linnassa
25.9.2014.
Seuraava kokous pidetään tiistaina 21.10.2014 klo 10:15–12:15. Kokouksen aiheet valitaan
esityslistalle 10.10.2014 mennessä.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:25.

Helsingissä 21.10.2014

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Peltoniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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