Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK toimintasuunnitelma 2014–2015
1. JOHDANTO
Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK toimintasuunnitelmassa on kerrottu toiminnan tavoitteet ja
painopisteet. Toimintasuunnitelma kattaa vuodet 2014 ja 2015. Toiminnan painopisteet
pohjautuvat sopimukseen eläinten hyvinvointikeskus -verkoston perustamisesta 27.5.2009 sekä
sopimuksen lisäykseen 20.6.2012. EHK:n yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma on tehty
toimintasuunnitelman lisäksi. Lisäksi vuosittaisten tulostavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi
tehdään toimintakertomus jokaisen vuoden toiminnasta.
Sopimus eläinten hyvinvointikeskus -verkoston perustamisesta 27.5.2009
Eläinten hyvinvointikeskus -verkosto kehittää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Helsingin
yliopiston välistä yhteistyötä sekä edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista
sekä kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja parantamiseksi.
EHK:n tehtävänä on:
1) eläinten hyvinvoinnin tutkimustiedon kokoaminen ja sen seuranta, alan tieteellisen
tutkimuksen edistäminen, tutkimustarpeiden tunnistaminen ja niistä tiedottaminen,
2) eläinten hyvinvointitutkimuksen ja sitä tekevien tahojen yhteistyön edistäminen,
3) osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön,
4) osallistuminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevan koulutuksen ja ohjeistuksen
valmisteluun, koulutusyhteistyön kehittämiseen ja koulutustarpeiden tunnistamiseen,
5) Eviran avustaminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevien toimenpide- ja
valvontasuunnitelmien valmistelussa,
6) kansallisen eläinten hyvinvointia koskevan raportin kokoaminen, ja
7) tarvittaessa eläinten hyvinvointitutkimukseen osallistuminen ja sen ohjaaminen erikseen
sovitun mukaisesti.
EHK:ssa työskentelevät vakituisesti johtaja ja tiedottaja. Johtajan tehtävänä on vastata EHK:lle
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja keskuksen toiminnan kehittämisestä sekä johtaa ja
valvoa EHK:n taloutta (27.5.2009). Tiedottajan tehtävänä on tiedottaa eläinten hyvinvointiin
liittyvistä kysymyksistä. Tiedottaja toimii yhteistyössä Eviran kanssa (20.6.2012).
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2. YHTEISTYÖ VIRANOMAISTEN KANSSA
2.1.

EVIRA

EHK tekee tiivistä yhteistyötä Eviran kanssa. Eläinten hyvinvointijaoston ja tiedotuksen kanssa
pidetään säännöllisesti työkokouksia. Lisäksi yhteistyötä tehdään tarvittaessa Eviran eri yksiköiden
kanssa esimerkiksi eläinten hyvinvointiraportin ja EHK:n eläinten hyvinvoinnin selvityshankkeiden
yhteydessä. EHK osallistuu Eviran vetämiin eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelmiin. Vuonna
2014 toimenpideohjelman kohteena ovat siat ja vuonna 2015 turkiseläimet. EHK osallistuu
erikseen sovitusti ja mahdollisuuksien mukaan Eviran järjestämiin eläinten hyvinvointitilaisuuksiin.
EHK:n toiminta hyödyttää Eviraa, ja EHK saa Eviralta niitä raportoitavia tietoja, joita Evira voi
luovuttaa eteenpäin.
EHK kerää vuosittain kohdennetusti ja monipuolisesti tietoa muutamasta eläinlajista EHK:n omana
projektina. Selvitettävät lajit valitaan Eviran kanssa. Tiedot kerätään valitun lajin
hyvinvointitutkimusten tuloksista, elinkeinonharjoittajilta ja/tai eläintenpitäjiltä, järjestöiltä,
kaupallisilta toimijoilta, säädöksistä, valvonnasta ja kansalaiskeskustelusta. EHK tiivistää
tutkimuksista ja sidosryhmiltä kerätyn tiedon ja hiljaiset signaalit. Lajikohtainen tieto käydään läpi
Eviran kanssa, jolloin Evira voi hyödyntää tietoa omassa työssään. Tiedonkeruun jälkeen ja
yhteenvedon perusteella asiasta viestitään EHK:n kanavilla ja pyritään saamaan aikaan
kansalaiskeskustelua.

Painopisteet
1)
2)
3)
4)
5)

Säännölliset työkokoukset Eviran hyvinvointijaoston ja tiedotuksen kanssa.
Eviran sikojen hyvinvoinnin toimenpideohjelmaan osallistuminen vuonna 2014.
Eviran turkiseläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelmaan osallistuminen vuonna 2015.
Eviran eläinten hyvinvointiseminaarin 2015 järjestelyihin osallistuminen.
EHK:n vuosittaisten painopistelajien valinta Eviran hyvinvointijaoston kanssa.
2.2.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt EHK:n tiedottaja Tiina Kauppisen seura- ja
harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan sihteeriksi toimikaudeksi 1.10.2011–30.9.2014 ja
EHK:n johtaja Satu Raussin tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan sihteeriksi
toimikaudeksi 1.5.2013–30.4.2016. Sihteerien työhön kuuluu kutsua neuvottelukunnat koolle,
varata ministeriön työntekijöiden kautta kokoustilat, valmistaa esityslistat puheenjohtajien kanssa,
kutsua kokouksiin asiantuntijoita, kirjoittaa kokouspöytäkirjat, kirjoittaa kokouksista EHK-blogiin,
luonnostella neuvottelukuntien kannanotot ja lähettää valmiit kannanotot medialle, lähettää
kokousasiakirjat neuvottelukunnan jäsenille ja ottaa vastaan kommentit ja tehdä tarvittavat
muokkaukset,
pitää
yllä
neuvottelukuntien
sähköisiä
keskustelualustoja,
huolehtia
neuvottelukunnan jäsenten yhteystietojen ajantasaisuudesta ja arkistoida sekä toimittaa
neuvottelukunnan asiakirjat mmm:lle neuvottelukunnan työn päätteeksi.
EHK osallistuu vuonna 2013 aloittavan tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten
suojelun neuvottelukunnan kokouksiin ja toimintaan auttaen neuvottelukuntaa sen toiminnasta
tiedottamisessa ja tiedottaen neuvottelukunnalle muiden eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien
työstä sekä muista eläinten hyvinvoinnin kansallisista ja kansainvälisistä ajankohtaisista asioista.
EHK saa neuvottelukunnalta tietoja tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun
kysymyksistä
eli
koe-eläintoiminnasta
ja
tutustuu
koe-eläintoiminnan
eläinten
hyvinvointikysymyksiin.
2

Painopisteet
1) Maa- ja metsätalousministeriön tiedotusta hyödynnetään entistä tehokkaammin
neuvottelukuntien kannanottojen levittämisessä.
2) Arvioidaan, kuinka paljon neuvottelukuntien sihteerityö vie EHK:lta aikaa ja mietitään, kuinka
EHK:n tekemää neuvottelukuntien sihteerityötä voisi vähentää. Ennen seuraaville toimikausille
nimeämistä EHK:n roolista neuvottelukuntien sihteerinä keskustellaan EHK:n johtoryhmässä.
3) Osallistutaan Suomessa vuonna 2015 pidettävän EuroFAWC (European Forum of Animal
Welfare Councils) -kokouksen sisällön suunnitteluun.
Eläinsuojelulain uudistus
EHK on mukana eläinsuojelulain uudistustyön ohjausryhmässä. EHK tiedottaa lakiuudistuksen
vaiheista säännöllisesti kirjoittamalla kokouksista blogikirjoituksia ja auttaa näin uudistustyötä
tekevää työryhmää ja ministeriötä tekemään lakiuudistustyötä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi
yhteiskunnan suuntaan. EHK kerää tietoja ja etsii asiantuntijoita lakiuudistustyötä varten. EHK voi
johtoryhmän hyväksymänä erikseen sovitusti toteuttaa lakiuudistustyöhön liittyviä, erikseen
rahoitettuja selvityksiä.

Painopisteet
1) EHK:n projektina valmistuu vuoden 2014 aikana selvitys nautojen parressa ja pihatossa pidon
vaikutuksista nautojen hyvinvointiin ja tuotannon talouteen. Selvitys tehdään yhteistyössä
MTT:n kanssa.
2) EHK pyrkii lakiuudistustyöhön liittyen tuomaan proaktiivisesti esille eläinten hyvinvoinnin
vaikeita ja ajankohtaisia kysymyksiä sekä niihin liittyviä tutkimustuloksia ja saamaan näistä
aiheista aikaan kansalaiskeskustelua. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi eläinten jalostus,
eläintenpitäjien pätevyyteen liittyvät asiat, eläinten hyvinvoinnin koulutus, eläinten
tainnutukseen liittyvä asiantuntemus, eläinten kytkeminen sekä mikä tahansa muu eläinten
pitoon liittyvä asia, jossa on kyse eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta ja edistämisestä. Edellä
mainituissa kysymyksissä tehdään yhteistyötä eläinsuojeluasiamiehen kanssa.
Tieteellinen asiantuntemus koskien eläinten hyvinvointia lopetuksen ja teurastuksen
yhteydessä
EHK on maa- ja metsätalousministeriön nimeämä lopetusasetuksen (NEUVOSTON ASETUS (EY)
N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä) 20 artiklan mukainen tieteellinen
tuki.
Toimivaltaisten viranomaisten avustamiseksi heidän pyynnöstään riippumaton tieteellinen tuki
antaa:
a) tieteellistä ja teknistä asiantuntija-apua teurastamojen laitoshyväksyntää varten ainakin
seuraavien asioiden osalta:
 eläinten enimmäismäärä tunnissa kullakin teurastuslinjalla
 eläinten luokat ja painot, joiden käsittelyssä käytössä olevia liikkumisen
rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitettuja välineitä saadaan käyttää
 kunkin säilytykseen tarkoitetun alueen enimmäiskapasiteetti
b) tieteellistä ja teknistä asiantuntija-apua uusien tainnutusmenetelmien kehittämiseen
c) tieteellisiä lausuntoja liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen tarkoitettujen välineiden
käyttöä ja kunnossapitoa koskevista valmistajien antamista ohjeista
d) tieteellisiä lausuntoja Suomessa lopetusasetuksen soveltamiseksi laadituista hyvien
käytäntöjen oppaista
e) erityisesti tarkastuksia koskevia suosituksia lopetusasetuksen soveltamiseksi
f) lausuntoja erillisten elinten ja laitosten kyvystä ja soveltuvuudesta täyttää
kelpoisuustodistusten myöntämisestä säädetyt vaatimukset
Tieteellinen tuki voi tapahtua verkoston välityksellä, kunhan kaikki edellä luetellut tehtävät
suoritetaan kaikkien Suomessa toteutettavien toimien osalta. Maa- ja metsätalousministeriö
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määrittää EHK:n yhteyspisteeksi ja asettaa sitä koskevat tiedot julkisesti saataville internetin
kautta. Yhteyspisteen tehtävänä on jakaa muiden yhteyspisteiden ja komission kanssa
lopetusasetuksen täytäntöönpanoon liittyviä teknisiä ja tieteellisiä tietoja ja parhaita toimintatapoja.
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa EHK:n projekteissa on tehty hyvän toimintatavan
oppaita eläinten lopetukseen ja teurastukseen. Oppaat ovat kaikkien saatavilla EHK:n
eläintietosivuilla. Lopetuksen ja teurastuksen hyvän toimintatavan oppaita päivitetään ja taitetaan
resurssien mukaan ja niille haetaan Eviran hyväksyntä.

Painopiste
Tieteellisenä tukena toimiminen, sisältäen myös lopetusasetuksen kansallisena yhteyspisteenä
toimimisen, on EHK sopimuksen ulkopuolinen työ, jota ei ole huomioitu EHK:n henkilöresursseissa
eikä toimintamäärärahoissa. Tieteellisenä tukena toimiminen edellyttää lisäresursseja EHK:lle.
EHK johtoryhmässä tarkennetaan myöhemmin, mihin EHK:n resurssit asian suhteen riittävät.

3. ELÄINTEN HYVINVOINTITUTKIMUS
EHK varmistaa, että eläinten hyvinvoinnin tutkittu tieto otetaan parhaalla mahdollisella tavalla
käytäntöön. EHK sijaitsee Helsingin yliopiston eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen
yhteydessä, mikä mahdollistaa päivittäisen kontaktin eläinten hyvinvoinnin tutkijoiden kanssa. EHK
edistää eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja tutkimustulosten leviämistä tiedottamalla meneillään
olevista tutkimushankkeista ja niiden tuloksista. EHK:ssa tunnetaan kansalliset eläinten
hyvinvoinnin tutkimushankkeet. EHK pyrkii kartoittamaan niitä eläinten hyvinvoinnin alueita, joista
on selvää tiedontarvetta. EHK auttaa löytämään tutkimuskumppaneita ja edesauttaa
tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja niistä tiedottamisessa tutkimuksen rahoittajiin päin. EHK
pyrkii keräämään paitsi tietoa, myös signaaleja sidosryhmiltä mahdollisista tutkimustarpeista, sekä
arvioi sidosryhmätiedon soveltuvuutta tutkimusaineistoiksi. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
EHK osallistuu Helsingin yliopistossa järjestettäviin eläinten hyvinvointitilaisuuksiin.

Painopisteet
1) EHK auttaa eläinten hyvinvointitutkimusten tulosten käytännön hyödyntämisessä.
2) EHK edistää eläinten hyvinvoinnin tutkimustiedon leviämistä ja saatavuutta paitsi kaikille
avoimen tiedottamisen kautta niin myös sisäisen verkostotiedottamisen (Evira/MMM/HY)
avulla.

4. ELÄINTEN HYVINVOINTIRAPORTTI
EHK raportoi eläinten hyvinvoinnista Suomessa joka kolmas vuosi julkaistavan Kansallisen
eläinten hyvinvointiraportin muodossa. Ajantasaista eläinlajikohtaista tietoa jaetaan EHK:n uusilla
eläintietosivuilla, joten uuden raportin yhteydessä ei julkaista eläinlajikohtaista liitettä. Raporttiin
kerätään vuosi vuodelta toistuvia seurantatietoja eläinten hyvinvoinnista sekä uusia eläinten
hyvinvoinnista kertovia tunnuslukuja ja ilmiöitä. Tiedon avulla pyritään arvioimaan eläinten
hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä Suomessa.

Painopisteet
1) Toisen eläinten hyvinvointiraportin sisältö suunnitellaan johtoryhmässä vuonna 2014.
2) Raporttiin kerätään päivitettävät ja uudet tiedot sekä pyydetään asiantuntijoilta
vieraskirjoituksia.
3) Uusi eläinten hyvinvointiraportti julkaistaan sähköisenä EHK:n sivuilla vuonna 2015.
4) Raportti käännetään mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja englanniksi. Raportin käännöstyöt ja
taitto teetetään EHK:n ulkopuolisilla.
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5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
EHK osallistuu eläinten hyvinvoinnin pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön sekä
verkostoituu kansainvälisten eläinten hyvinvointitiedon kerääjien kanssa resurssiensa mukaan.
EHK seuraa erityisesti eurooppalaisen eläinten hyvinvointikeskusten verkoston muodostumista ja
liittyy siihen. Euroopan Unionin Animal Welfare Law -puitelain valmistelua seurataan myös. EHK
osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muuhun eläinten hyvinvoinnin kansainväliseen
toimintaan, kuten kongresseihin ja seminaareihin.

Painopisteet
1) EHK verkostoituu ja osallistuu pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten eläinten
hyvinvointikeskusten toimintaan.
2) Verkostoituminen tapahtuu resurssien mukaan kongressien, kokousten, seminaarien,
symposiumien tms. yhteydessä. Tällaisissa tilaisuuksissa on mahdollista tavata monia
toimijoita samalla kertaa.
3) EHK pyrkii tutustumaan henkilökohtaisesti komission eläinten hyvinvointivirkamiehiin ja heidän
työhönsä samalla esitellen EHK:n toimintaa sekä suomalaisia eläinten hyvinvointitoimia ja
hyvinvointiraporttiin kerättyjä tietoja. Painopiste 3 vuonna 2015.

6. YHTEISTYÖ
6.1.

ELÄINSUOJELUASIAMIES

Eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia yhteiskunnassa
seurannan,
aloitteiden,
ehdotusten,
lausuntojen
ja
muun
vaikuttamisen
keinoin.
Eläinsuojeluasiamies ottaa kantaa ja vaikuttaa suoraan toimijoihin, kuten päätöksentekijöihin. EHK
taas tiedottaa ja raportoi riippumattomasti eläinten hyvinvoinnista ja eläinten hyvinvointitutkimusten
tuloksista ja pitäytyy toiminnassaan kannanotoista. Eläinsuojeluasiamies sekä EHK nostavat
eläinten hyvinvointiasioita yhteiskunnalliseen keskusteluun proaktiivisesti. EHK hyötyy
eläinsuojeluasiamiehen työstä ja verkostosta ja eläinsuojeluasiamies hyötyy EHK:sta. EHK voi
hakea eläinsuojeluasiamiehelle tehtävässä tarvittavaa tietoa ja levittää eläinsuojeluasiamiehen
aloitteita, lausuntoja ja blogikirjoituksia oman verkostonsa kautta. EHK:n tehtävät ja toiminta
erottuvat selkeästi itsenäisenä ja erillisenä eläinsuojeluasiamiehen tehtävistä ja toiminnasta. EHK
osallistuu tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan eläinsuojeluasiamiehen järjestämiin tilaisuuksiin,
vierailuihin ja tapaamisiin, ja tarpeen mukaan eläinsuojeluasiamies vastaavasti EHK:n järjestämiin
vastaaviin. EHK esittää tapaamisissa oman itsenäisen roolinsa ja pitää huolen siitä, että EHK:n ja
eläinsuojeluasiamiehen roolit eivät sekoitu.

Painopisteet
1) EHK ja eläinsuojeluasiamies - yhteistyössä, mutta omina itsenäisinä toimijoina.
2) EHK osallistuu eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien ja eläinsuojeluasiamiehen järjestämän
Eläimen asema ja arvo -seminaarin järjestelyihin keväällä 2014.
3) Eläinsuojeluasiamiehen kanssa järjestetään tuottajaseminaari syksyllä 2014. Seminaariin
kutsutaan eri tuotantoeläinlajien ja tuotantosuuntien tuottajaedustajia.
6.2.

MUUT SIDOSRYHMÄT

EHK kerää sidosryhmätapaamisissa tietoa eri sidosryhmien tarpeista, ongelmista, haasteista,
käsityksistä, positiivisesta kehityksestä ja toimintaympäristön muutoksista liittyen eläinten
hyvinvointiin. EHK selvittää mahdollisuuksia erilaisten viranomaistietokantojen, kuten
lihantarkastustietojen ja nautarekisterin, käyttöön hyvinvointitiedon lähteenä. EHK tiedottaa näistä
tiedoista ja signaaleista ensisijaisesti ydinverkostolle (Evira, MMM ja HY). Sidosryhmien tietoja
yhdistetään mahdollisuuksien mukaan viranomaisilla olevaan tietoon. Tietojen yhdistämisellä
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pyritään auttamaan
tutkimustarpeita.

säädösvalmistelua

ja

valvonnan

suunnittelua

sekä

kartoittamaan

EHK tutustuu eri toimijoihin järjestöjen ja sidosryhmien kautta. EHK pyrkii löytämään
toimijafoorumeja, joissa toimijoiden kanssa voisi käydä keskustelua ja kysyä mielipiteitä eläinten
hyvinvointikysymyksistä. EHK tehostaa yhteistyötä etenkin seuraavien sidosryhmien kanssa:
Eläinlääkäriliitto, ETT, FinLas, MTK:n jaostot, SLC, STKL, Paliskuntain yhdistys, Kennelliitto,
kissajärjestöt, eläinantidopingtoimikunta, munapakkaamot, teurastamot ja meijerit. EHK on
yhteydessä elinkeinoon ja eläinharrastusjärjestöihin kannustamalla toimijoita keskustelemaan
avoimesti, vastaamaan haasteisiin ja olemaan yhteydessä viranomaisiin ja kansalaistoimijoihin.
EHK pyrkii keräämään elinkeinolla ja järjestöillä olevaa eläinten hyvinvointitietoa. Esimerkiksi
kansallisen terveydenhuollon kautta kerättyjen tietojärjestelmien (SIKAVA ja NASEVA) tietoihin
halutaan tutustua. EHK tekee itseään tunnetuksi ja pyrkii siihen, että EHK mielletään
sidosryhmissä luotettavaksi ja riippumattomaksi tiedon lähteeksi, ja että EHK erottuu itsenäisenä
toimijana muista eläinten hyvinvointitoimijoista. Tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan
näyttelyihin, messuille ja yleisötapahtumiin, joissa voi tavoittaa samalla useita sidosryhmiä.

Painopisteet
1) EHK kirkastaa toiminta-ajatustaan sidosryhmiin päin, jotta EHK:n rooli järjestöihin
sitoutumattomana ei-viranomaistoimijana tulee selväksi. EHK erottuu muista eläinten
hyvinvointitoimijoista objektiivisen tiedon lähteenä.
2) EHK menee resurssiensa mukaan sidosryhmien toimijafoorumeihin keskustelemaan ja tekee
itseään tunnetuksi. Sidosryhmiltä kootaan niin kutsuttuja hiljaisia signaaleja koskien eläinten
hyvinvointia. Näistä signaaleista raportoidaan erityisesti ydinverkostolle (Evira/MMM/HY).
Yhden vuoden aikana keskitytään enintään kahden eläinlajin sidosryhmiin (katso Evirayhteistyö).
7. ELÄINTEN HYVINVOINNIN KOULUTUS JA OPETUS
EHK pyrkii edistämään eläinten hyvinvoinnin koulutusta ja opetusta Suomessa. Ensisijaisesti tähän
pyritään vaikuttamalla koulutuspolitiikkaan, valtakunnalliseen opetuksen ja koulutuksen
suunnitteluun sekä oppimateriaaleihin. Erikseen sovitusti ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan
eläinten hyvinvoinnin koulutus- ja opetusprojekteihin sekä opettajien täydennyskoulutuksen
suunnitteluun.

Painopisteet
1) EHK pitää yhteyttä opetushallitukseen ja opettajien ainejärjestöihin, kuten biologian- ja
maantieteen opettajien liittoon ja kotitalousopettajien liittoon.
2) Opetushallitukseen
kirjelmöidään
eläinten
hyvinvointiopetuksen
tarpeellisuudesta
perusopetuksessa.
3) Perusopetuksen opetussuunnitelmien luonnoksia kommentoidaan eläinten hyvinvoinnin
opetuksen edistämisen näkökulmasta.

8. TALOUS
EHK:n perusrahoitus, kahden työntekijän palkat ja toimintamenot, tulevat maa- ja
metsätalousministeriöstä (enimmillään 100 000 euroa vuodessa) ja Elintarviketurvallisuusvirastosta
(enimmillään 75 000 euroa vuodessa). Näillä katetaan työtekijöiden palkkamenot sekä
yleiskustannukset, joihin kuluu 97 % perusrahoituksesta, sekä toimintamenot, joista suurimpana on
uutispalvelu. Rahoituksesta ja EHK:n toiminnan jatkosta päätetään vuosittain kesäkuun loppuun
mennessä sopimuskumppaneiden neuvottelussa.
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Perusrahoitus ei riitä kattamaan välttämättömiä toimintamenoja etenkään kansainvälisen toiminnan
osalta. Perusrahoitus ei myöskään riitä matkustamiseen kotimaassa, erillisiin projekteihin,
eläintietosivujen kehittämiseen (kuten sivujen kieliversioihin) eikä EHK:n julkaisujen
kielikäännöksiin, taittamiseen tai painamiseen.
Rahoituksen saaminen kansainväliseen toimintaan on välttämätöntä. Tarpeellista olisi ainakin
käydä pohjoismaisten eläinten hyvinvointikeskusten tapaamisissa sekä käydä tutustumassa ja
esittelemässä EHK:n toimintaa ja eläinten hyvinvointiraporttia EU-komission eläinten
hyvinvointiyksikössä.
Mahdollisuutta
kerätä
lahjoituksia
tai
muuta
täydentävää
rahoitusta
esimerkiksi
asiantuntijapalveluista selvitetään. Erillisen projektirahoituksen turvin voidaan toteuttaa
sopimuksen mukaisia tilausprojekteja esimerkiksi eläinsuojelulain uudistustyöhön liittyen. Tällaisiin
erillisiin projekteihin palkataan työntekijät. Täydennysrahoituksen turvin olisi mahdollista tehdä
kansainvälistä yhteistyötä, tuottaa erilaisia tiedotusmateriaaleja, kehittää eläintietosivustoa sekä
taittaa ja käännättää EHK:n julkaisuja.

Painopisteet
1) Esitetään sopimuskumppaneille perusrahoituksen lisäyksen tarve kansainväliseen ja muuhun
toimintaan vuonna 2014.
2) Etsitään perusrahoituksen lisäksi muita rahoituslähteitä vuosina 2014 ja 2015.
9. HENKILÖSTÖN KOULUTUS
EHK:n henkilöstö hyödyntää Helsingin yliopiston henkilöstökoulutuksia soveltuvin osin. Eviran ja
mmm:n koulutuksia hyödynnetään tarpeen ja osallistumismahdollisuuksien mukaan. EHK:n
tiedottaja on Suomen tiedetoimittajien liiton jäsen ja hyödyntää liiton kautta järjestettäviä
koulutuksia ja tilaisuuksia parhaaksi katsomallaan tavalla. Maksullisia koulutuksia käytetään
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Painopisteet
1) Tiedottaja osallistuu koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian järjestämälle Kirjoita verkkoon
vaikuttavasti -kurssille vuonna 2014.
2) Helsingin yliopiston viestintävuoden 2014 koulutuksia hyödynnetään tarpeen mukaan.

10. TEHTÄVIEN RAJAUS
EHK ei yleensä vastaa kansalaisilta, medialta tai muualta tuleviin pieniin toimeksiantoihin, eikä
yksittäisiin eläinsuojelutapauksiin. EHK ei myöskään anna puhtaasti mielipiteisiin pohjautuvia
haastatteluja. EHK ohjaa tiedon kyselijän tietämälleen asiantuntijalle tai muulle tiedon lähteelle.
EHK toimii Helsingin yliopiston Viikin kampuksen Green Office -ympäristöjärjestelmän tavoitteiden
mukaisesti.

11. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Toimintasuunnitelma päivitetään vähintään kerran vuodessa, jollei muuta syytä ilmene.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty Eläinten hyvinvointikeskuksen johtoryhmän kokouksessa
14.5.2014.
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