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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:32.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Todettiin kokouksen osallistujat. Otettiin käsittelyyn esityslistan kohta kahdeksan
kohdan kolme jälkeen.

3. Edellisen kokouksen, 3.6.2021, pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Kannanotto terveydenhoito ja -huoltopalvelujen takaamiseksi koko maassa
Neuvottelukunta sai etukäteen luettavaksi kannanottoluonnoksen terveydenhoito- ja
huoltopalvelujen takaamiseksi koko maassa. Neuvottelukuntalaiset antavat kommentit
kannanottoluonnokseen 16.9. mennessä. Lopullinen versio kannanotoksi valmistuu
23.9. ja kannanotto lähetetään maa- ja metsätalousministeriöön 27.9. Kannanoton
tarkoituksena on korostaa, että eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi on erittäin tärkeää
taata kaikille eläimille peruseläinlääkäripalvelut koko maassa kohtuullisin
kustannuksin. Lisäksi on tärkeää varmistaa eläinten terveydenhuoltopalvelut ja
eläinten hyvinvoinnin valvonta koko Suomessa.
5. Mahdollinen huoltovarmuuskeskukseen yhteydenotto eläinten rokotteiden
saatavuusasiassa
Puheenjohtaja ottaa yhteyttä huoltovarmuuskeskuksen alkutuotantopooliin
selvittääkseen eläinten rokotteiden ja eläinlääkkeiden saatavuusasiaa.

6. Neuvottelukunnan toimintasuunnitelman julkaiseminen neuvottelukunnan
sivulla
Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma julkaistaan neuvottelukunnan sivulla. Samalla
tarkistetaan neuvottelukunnan sivujen ajantasaisuus.

7. TOKES neuvottelukunnan hyönteiskannanoton käsittely
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta
TOKES on toivonut yhteiskannanottoa TEHVNK:n kanssa hyönteisten hyvinvoinnista.
Neuvottelukunta ei kokouksessaan suoraan hyväksynyt TOKES:n kannanottoa, mutta
yhteiskannanottoa asiasta pidettiin kuitenkin hyvänä. TOKES neuvottelukunnalta
tiedustellaan syytä siihen, miksi kannanottoluonnoksessa viitataan American
Veterinary Medical Associationin ohjeeseen. Lisäksi TOKES neuvottelukunnalle
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ehdotetaan, että hyönteisistä yleensä voisi olla kannanotossa yleinen ja yhteinen osa,
jonka jälkeen voisi olla erilliset kappaleet koskien tuotantohyönteisiä ja hyönteisten
tutkimuskäyttöä.

8. Ajankohtaista maa- ja metsätalousministeriöstä, Susanna Ahlström, mmm
Eläinten hyvinvointilain hallituksen esitys on todennäköisesti pian valmis
lausuntokierrokselle. Lausuntokierros voi alkaa jo syyskuun lopussa, mikäli
kielenkäännökset valmistuvat ajoissa. Lausuntokierroksen pituus tulee olemaan
kahdeksan viikkoa. Lausuntokierroksen aikana tullaan järjestämään webinaari, jossa
esitellään muutokset vuoden 2018 hallituksen esitykseen verrattuna. Suunnitelmissa
on, että eläinten hyvinvointilaki on keväällä 2022 eduskunnan käsittelyssä ja tulisi
voimaan vuoden 2023 alusta.
EU:n pellolta pöytään strategia tarkoittaa, että myös EU:n eläinten
hyvinvointisäädöksiin tullaan tekemään muutoksia. Komission asenne häkkikieltoa
ajaneeseen kansalaisaloitteeseen on ollut positiivinen ja komissio on luvannut
häkkikieltoon liittyen uutta lainsäädäntöä vuoden 2024 aikana. Häkkikielto ei koskisi
turkiseläimiä. Voimassa olevaa eläinten hyvinvoinnin EU lainsäädäntöä arvioidaan ja
EFSA:a on siksi pyydetty useita kannanottoja. EFSA kerää kansalais- ja
sidosryhmäpalautetta
lainsäädännön
kehittämiseksi.
Esimerkiksi
sikojen
hyvinvoinnista voi antaa lausunnon EFSA:lle 28.9.2021 mennessä.
Eläinkuljetuslain muutos on tullut voimaan ja sen myöstä on mahdollista säätää
vasikoiden kuljetusajasta. Neuvottelukunta on keskustellut asiasta aiemmissa
kokouksissaan.
Turkiseläinten suojelun
lausuntokierrokselle.

asetus

saadaan

toivottavasti

syyskuun

aikana

9. Ajankohtaista eläinsuojeluasiamieheltä, Saara Kupsala
Eläinsuojeluasiamiehen
verkkosivut
julkaistiin
kesäkuussa
osoitteessa
elainsuojeluasiamies.fi. Verkkosivut ovat eläinsuojeluasiamiehen pääasiallinen
julkaisukanava. Sieltä löytyvät esimerkiksi eläinsuojeluasiamiehen antamat lausunnot
ja blogikirjoitukset, kuten kooste tämän vuoden EuroFAWC kokouksen asioista.
Eläinsuojeluasiamies tulee järjestämään syksyllä ensimmäisen pyöreän pöydän
keskustelun. Ensi keväänä eläinsuojeluasiamies järjestää yleisen eläinten
hyvinvointiseminaarin. Tapahtumayhteistyötä tehdään Eläinten hyvinvointikeskuksen
kanssa. Eläinsuojeluasiamiehen apuna aloittaa syksyllä harjoittelija.
Eläinsuojeluasiamies muistutti, että parhaillaan on lausuntokierroksella luonnos
Suomen CAP suunnitelmaksi ja se sisältää myös eläinten hyvinvointikorvauksen
uudet sitoumusehdot.

10. Muut asiat
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Tarkasteltiin neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa on vielä useita
käsiteltäviä asioita. Neuvottelukunnan toimikauden aikana ehdittäneen pitämään vielä
neljä kokousta. Esitettiin, että käsittelyyn otettaisiin toimikauden aikana ainakin
eläinten hyvinvoinnin ulkoistamisen estäminen ja eläinten tainnutusmenetelmät.

11. Seuraavan kokouksen, 11.11.2021, asialista
Seuraava kokous pidetään todennäköisesti etäkokouksena 11.11.2021 klo 12:3015:30. Esityslistalle otetaan keskustelu hallituksen esityksestä laiksi eläinten
hyvinvoinnista. Lisäksi esityslistalle otetaan lihanautojen kasvatusolosuhteet, josta
neuvottelukunta
on
antanut
kannanoton
vuonna
2011.
Lihanautojen
kasvatusolosuhteista keskustelua alustavat neuvottelukunnan jäsen Tuomas Herva ja
puheenjohtaja Olli Ruoho.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:40.

11.11.2021
Olli Ruoho
puheenjohtaja

Satu Raussi
sihteeri
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