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02.10.2012
12:30 – 14:30
Helsinki, Mariankatu 23, 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
Jonas Laxaback, (Kjell-Göran Paxal) 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
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.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin muutoksin. Pöytäkirja tulee mmm:n
nettisivuille.
4. Tuotantoeläinten hyvinvointi ja hallitusohjelma. Kati Pullin alustus aiheeseen on pöytäkirjan
LIITTEENÄ.
Neuvottelukunta kuuli Kati Pullin valmistellun alustuksen aiheeseen (LIITE).
Hallitusohjelmasta kuullun alustuksen ja käydyn keskustelun tuloksena neuvottelukunta piti
tärkeänä, että
-

eläinsuojeluvalvonnan riskiperusteisuutta edistetään yhä ja, että riskiperusteisuuteen
luodaan hyvät työvälineet sekä valtakunnan- että paikallistasolla.

-

kansallisen eläintuotteiden laatujärjestelmän kehitystyö jatkuu. Eläintuotteiden
laatujärjestelmä on välttämätön askel siihen, että päästään moniportaiseen eläinten
hyvinvointilaadun kuvaamiseen ja sitä kautta lisätään kuluttajan mahdollisuutta valita
tuotteita eläinten hyvinvoinnin perusteella. Olisi hyvä päästä eroon ajatuksesta, että
laatuportaiden myötä osa tuotantoa näivettyy tai saa huonon tuotteen leiman.
Neuvottelukunta toivoo, että eläintuotteissa kuluttajille saadaan enemmän
valinnanmahdollisuuksia eläinten hyvinvoinnin suhteen. Yhteistyö kaikkien sidosryhmien
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kanssa on äärimmäisen tärkeää, jotta eläinten hyvinvoinnin laatujärjestelmä saadaan
aikaan.
-

julkisten elintarvikehankintojen perusteisiin saadaan tuotantoeläinten hyvinvointia
painottavia tekijöitä. Toisin sanoen neuvottelukunta toivoi, että tuotantoeläinten
hyvinvointi olisi yksi julkisten hankintojen kriteeri.

-

myös pienet toimijat ovat mukana eläinten hyvinvointia painottavassa elintarvikkeiden
tuotannossa, jotta kuluttajille saadaan lisää vaihtoehtoja.

-

peruskolussa eläinten pitoa ja eläinten hyvinvointia eläimen syntymästä kuolemaan
saakka koskevat asiat olisivat nykyistä enemmän esillä. Opettajien (kuten biologian-,
filosofian-, elämänkatsomuksen-, kotitalouden- ja yhteiskuntaopin opettajien) koulutus on
tässä avainasemassa. Opettajien eläintiedot tulisi saattaa ajan tasalle. Eläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnat voivat edistää asiaa yhdessä, sillä asia koskee niin
tuotanto- kuin seura- ja harrastuseläimiä.

5. Tuotantoeläinten jalostus ja eläinten hyvinvointi
Seuraavan kokouksen aiheena on tuotantoeläinten jalostus ja eläinten hyvinvointi.
Keskustellaan broilerien, sikojen ja nautojen jalostuksesta ja eläinten hyvinvoinnista.
Pyydetään neuvottelukunnan ulkopuolinen asiantuntija alustamaan broilerien tuotantoketjusta
ja broilerien jalostuksen vaikutuksesta lintujen hyvinvointiin.
EFSAn eläinten terveys ja hyvinvointi julkaisuihin aiheesta on hyvä tutustua etukäteen.
Esimerkiksi Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and
the resistance to stress of commercial broilers
6. mmm:n strategia koulutusvelvollisuudesta
Todettiin, että aihetta tullaan käsittelemään eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä, joten
sitä ei ole tarpeen pitää TEHVNK esityslistalla. Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnan toivottiin myös keskustelevan aiheesta.
7. Muut asiat
Seuraava ja vuoden viimeinen kokous on tiistaina 20.11.2012 klo 12.30
Seuraavan kokouksen asialistalla ovat: tuotantoeläinten jalostus ja eläinten
hyvinvointi, yhteenveto neuvottelukunnnan työstä, evästykset seuraavalle
neuvottelukunnalle tulevista käsiteltävistä asioista ja ehdotus tulevan
neuvottelukunnan ensimmäiseksi kokouspäiväksi
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.

LIITE: Kati Pullin alustus tuotantoeläinten hyvinvointi ja hallitusohjelma

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä 20.11.2012

Hannu Saloniemi, puheenjohtaja

Satu Raussi, sihteeri
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