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EHK:n tehtävät 2018 
 
Eläinten hyvinvointikeskus EHK on itsenäinen ja riippumaton kansallinen 

asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja 

parantaminen. EHK kehittää eläinten hyvinvoinnin valvonnan ja tutkimuksen kansallista 

sekä kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteeseen pyritään eläinten hyvinvoinnin tutkittua 

tietoa seuraamalla ja levittämällä sekä pitämällä yllä keskustelua eläinten hyvinvointiin 

liittyvistä aiheista. EHK seuraa aktiivisesti sidosryhmien toimintaa ja tekee yhteistyötä 

niiden kanssa. EHK edistää toiminnallaan maa- ja metsätalousministeriön tavoitetta 

turvata eläinten hyvinvoinnin korkea taso.  

 

EHK:ssa työskentelevät palkattuna johtava asiantuntija ja erityisasiantuntija. Toimintaa 

tukee Luonnonvarakeskuksen asettama ohjausryhmä. EHK:n tulostavoitteet asetetaan 

maa- ja metsätalousministeriön ja Luken välisellä tulossopimuksella. Tässä dokumentissa 

esitetään tarkemmin EHK:n vuoden 2018 tehtävät.  

 

1. Eläinten hyvinvoinnin tutkimustiedon kokoaminen, seuranta ja viestintä 

 

EHK:n työn ydintä ovat kotimaisen ja kansainvälisen eläinten hyvinvointitutkimuksen 

seuraaminen, siitä viestiminen sekä eläinten hyvinvointia koskevaan yhteiskunnalliseen 

vuorovaikutukseen osallistuminen välittämällä ja kokoamalla keskusteluun riippumatonta 

tutkimuksiin perustuvaa tietoa.  

 

EHK:n viestintä perustuu eläinten hyvinvoinnin tutkitun tiedon jakamiseen ja kansalais- 

sekä asiantuntijakeskustelun ylläpitämiseen. Viestinnän tehostamisessa ja 

ajankohtaisuuden sekä kattavuuden varmistamisessa käytetään apuna mediaseurantaa.  

 

EHK toteuttaa viestinnässään ohjausryhmässä vahvistettavaa viestintäsuunnitelmaa, joka 

perustuu EHK:n perustamispöytäkirjassa mainittuihin ja myöhemmin EHK:lle osoitettuihin 

tehtäviin sekä vuosittain sovittaviin tulostavoitteisiin. Tiedeviestintä tukee EHK:n johtamista 
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ja tavoitteiden toteuttamista sekä tekee tunnetuksi EHK:n toimintaa. EHK pyrkii 

viestinnässään avoimuuteen, luotettavuuteen, selkeyteen, kattavuuteen ja aktiivisuuteen. 

 

EHK:n tärkein viestintäkanava on kansalaisille suunnattu sähköinen eläintietosivusto 

(www.eläintieto.fi). Eläintietosivusto sisältää tietoa mm. eläinten hyvinvoinnin 

määritelmästä, eläimistä ja niiden hyvinvoinnista osana yhteiskuntaa, ja eri eläinlajien 

hyvinvoinnista yksityiskohtaisemmin. Sivustolle lisätään vuosittain tieto-osio yhdestä 

uudesta eläinlajista tai eläinryhmästä. Sivustolta löytyvät myös EHK:n julkaisut sekä 

viikoittain päivittyvä blogi ja ajankohtaiset eläinten hyvinvointiuutiset.  

 

EHK:n sosiaalisen median kanavilla viestitään ketterästi, sisältölähtöisesti ja 

ajankohtaisesti. Blogin ohella sosiaalisen median kanavilla keskustellaan ja jaetaan 

ajankohtaisia eläinten hyvinvointiuutisia muun muassa Facebookissa (Eläinten 

hyvinvointikeskus), Twitterissä (Ehkeskus), Instagramissa (eläintenhyvinvointikeskus) ja 

Periscopessa (@Ehkeskus). Viestit pyritään kohdentamaan tehokkaasti.  

 

EHK antaa asiantuntija-apua medialle muun muassa haastatteluin ja tietopyyntöihin 

vastaamalla. EHK välittää median haastattelupyyntöjä ja asiantuntijatiedusteluita alan 

tutkijoille toimien linkkinä median ja tieteellisen tutkimuksen välillä.  

 

EHK viestii sisäisesti sidosryhmien ja ajankohtaisten yhteistyötahojen kesken. 

Sidosryhmien viestintäammattilaisten verkostoihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Viestintä edistää EHK:n sisäisten ja ulkoisten kohde- ja sidosryhmien vuorovaikutusta. 

EHK osallistuu sidosryhmien välisiin tapaamisiin ja järjestää tapaamisia itse sekä 

yhteistyössä muiden kanssa. EHK toimii tarpeen mukaan sidosryhmätapaamisten 

kutsuttuna puhujana, järjestäjänä, asiantuntijana, moderaattorina tai esimerkiksi 

ammattilehtien kolumnistina. 

 

Viestintäresurssit EHK:ssa ovat noin 8 htkk/vuosi. Viestintä on suunnitelmallista ja 

kohdennettua, mutta viestintää suunnataan myös akuuttien viestintätarpeiden ja tilanteiden 

mukaan.  

 

Viestinnän aiheita ovat muun muassa tutkimustulokset ja -hankkeet, eläintuotannon ja 

muun eläintenpidon ajankohtaiset kysymykset, eläinten kognitiivisten kykyjen tutkimus, 

sekä eläinten pitoon, lajinmukaiseen käyttäytymiseen, terveyteen, olosuhteisiin ja 

hyvinvoinnin mittareihin liittyvät aiheet. Kaikki eläinlajit huomioidaan sikäli kuin ne ovat 

kosketuksissa ihmisen kanssa. Viestinnän painopiste on tieteellisen tutkimustiedon 

välittämisessä, popularisoinnissa ja siihen liittyvän keskustelun ylläpitämisessä.  

 

EHK noudattaa viestinnässään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan määrittelemää hyvää 

tieteellistä käytäntöä ja Julkisen sanan neuvoston ohjeistamaa hyvää journalistista tapaa. 

 

Tavoitteet: Eläintietosivuilla julkaistaan vuonna 2018 yhteensä 40 blogikirjoitusta ja 

tehdään lajitietosivusto yhdestä uudesta eläinlajista. EHK:n sosiaalisen median kanavia, 

http://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto
http://www.tenk.fi/fi/hyva-tieteellinen-kaytanto
http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
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Facebook ja Twitter, päivitetään kolmena päivänä viikossa ja Instagram kanava kerran 

viikossa. Muilla EHK:n sosiaalisen median kanavilla viestitään tarpeen mukaan. EHK 

antaa vähintään kaksi haastattelua medialle vuonna 2018. Median tietopyyntöihin 

vastataan kysynnän ja resurssien mukaan. EHK tuottaa vähintään kolme 

ammattilehtikolumnia ja osallistuu kolmeen sidosryhmätapaamiseen vuonna 2018. EHK 

osallistuu Suomen tiedetoimittajien liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä tarpeellisiin 

viestinnän alan koulutuksiin. EHK osallistuu tehtävän edellyttämiin eläinten hyvinvointialan 

tieteellisiin kongresseihin. Esimerkiksi International Congress of the International Society 

for the Applied Ethology ISAE (2018 kongressi järjestetään Prinssi Edwardin saarilla 

Kanadassa) ja Nordic ISAE winter meeting (2018 seminaari järjestetään Helsingissä).     

 

2. Eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevan tiedon tuottaminen 

 

Vuosittaisen eläinten hyvinvoinnin tilan seurannan työkalun kehittäminen 

EHK suunnittelee yhdessä Eviran ja muiden sidosryhmien kanssa, millaisia eläinten 

hyvinvoinnin tilasta kertovia, tilastotietoon perustuvia, indikaattoreita voisi lyhyesti koota 

vuosittaiseksi koosteeksi Suomen eläinten hyvinvoinnin tilasta. 

 

Eläinten hyvinvointi Suomessa raportti joka viides vuosi 

EHK kokoaa viiden vuoden välein kattavan sähköisen raportin eläinten hyvinvoinnista 

Suomessa. Ensimmäinen Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportti julkaistiin vuonna 2012 

ja seurantaraportti vuonna 2016. Raporttiin tulevat tiedot, sen sisältö, saadaan 

sidosryhmäverkostolta, johon kuuluvat Elintarviketurvallisuusvirasto, maa- ja 

metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja muut eläinten 

hyvinvoinnin tutkimusorganisaatiot, tilastotiedon tuottajat, alan koulutusorganisaatiot ja 

järjestöt, sekä eläinperäisiä tuotteita jalostava teollisuus. Raportin julkaisusta tiedotetaan 

laajasti. Raportti pyritään resurssien salliessa julkaisemaan suomen lisäksi myös ruotsiksi 

ja englanniksi. 

 

Tavoitteet: EHK kartoittaa tiedontuottajilta, mitä tietoja nyt jo kerätään, jotka kertoisivat 

eläinten hyvinvoinnin tilasta. Tietojen luotettavuutta ja soveltuvuutta eläinten hyvinvoinnin 

tilan indikaattoreiksi arvioidaan yhdessä sidosryhmien kanssa. EHK kerää päivitystietoja ja 

uutta tietoa vuonna 2021 julkaistavaa Eläinten hyvinvointi Suomessa III raporttia varten. 

 

3. Eläinten hyvinvointitutkimuksen, viranomaistoiminnan ja muiden 

sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen 

 

EHK tekee sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoituu eläinalan eri toimijoiden kanssa. 

Tutkijoiden ja viranomaisten lisäksi toimijoita ovat esimerkiksi alkutuotannon, eläinalan 

yhdistysten, järjestöjen, ammattiliittojen, tieteellisten seurojen, seura- ja 

harrastuseläintoimijoiden sekä elinkeinon ja kaupan edustajat. EHK tunnistaa 

sidosryhmäyhteistyössä esiin nousevia yhteistyö-, koulutus- ja tutkimustarpeita ja välittää 

niitä eteenpäin.  
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Apuna eläinten hyvinvoinnin valvonnan kehittämisessä 

EHK avustaa tarvittaessa Eviraa eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnitteluun liittyvissä 

tehtävissä. EHK osallistuu Evirassa järjestettäviin eläinten hyvinvointia koskeviin ohjelmiin 

ja projekteihin sekä avustaa Eviraa tarpeen ja resurssien mukaan erilaisten eläinten 

hyvinvoinnin koulutus- ja tiedotusmateriaalien sisällöntuotannossa.  

 

Apuna eläinten hyvinvoinnin säädöstyössä 

EHK avustaa maa- ja metsätalousministeriötä tulevan eläinten hyvinvointilain ja alempien 

eläinten hyvinvoinnin säädösten (eläinlajikohtaisten valtioneuvoston asetusten) 

valmistelussa välittäen eläinten hyvinvoinnin tutkittua tietoa. Alempiasteisten eläinten 

hyvinvointisäädösten uudistamistyö alkaa heti uuden eläinten hyvinvointilain tultua 

lausunnolle. EHK voi tehdä eläinten hyvinvoinnin säädöstyön tueksi tutkimustietoon 

pohjautuvia selvityksiä erikseen sovitusti. EHK antaa lausuntoja eläinten hyvinvointia 

koskeviin säädösluonnoksiin.  

 

Sihteerinä ja viestijänä eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnissa 

EHK toimii tuotantoeläinten hyvinvoinnin sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin 

neuvottelukunnan sihteerinä sekä vastaa neuvottelukuntien ulkoisesta- ja sisäisestä 

viestinnästä. Neuvottelukuntien uusien toimikausien sihteerityöstä sovitaan EHK:n ja 

ministeriön kanssa. Sihteeri kutsuu neuvottelukunnat koolle, valmistelee esityslistan, 

järjestää kokouksissa kuultavat asiantuntijat paikalle, kirjoittaa kokouspöytäkirjat, 

valmistelee neuvottelukuntien antamat lausunnot, tiedotteet ym. tuotokset sekä kertoo 

neuvottelukuntien kokousten sisällöistä kansantajuisesti EHK:n blogissa. EHK:n muusta 

työmäärästä johtuen neuvottelukuntien sihteerityö pyritään tekemään mahdollisimman 

pienillä resursseilla. EHK seuraa, tiedottaa ja bloggaa myös tieteellisiin tai 

opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokouksissa 

käsitellyistä asioista. 

 

Kehittämässä eläinten hyvinvoinnin koulutusta 

EHK osallistuu tarvittaessa eläinten hyvinvoinnin koulutuksen ja ohjeistuksen valmisteluun, 

koulutusyhteistyön kehittäminen ja koulutustarpeiden tunnistaminen. EHK pyrkii 

vaikuttamaan eritasoisiin kansallisiin opetussuunnitelmiin siten, että suunnitelmissa 

huomioidaan eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen. EHK tunnistaa eläinten 

hyvinvoinnin koulutustarpeita ja voi resurssiensa mukaan ja yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa osallistua koulutusten järjestämiseen ja kouluttamiseen.  

 

Tavoitteet: EHK viestii sidosryhmille ja kansalaisille uuden eläinten hyvinvointilain 

keskeisistä uudistuksista jo lain lausuntovaiheessa. EHK osallistuu alempiasteisten 

eläinten hyvinvointisäädösten uudistamistyöhön ja asiaan kuuluvaan viestintään. EHK 

vastaa eläinten hyvinvointia koskeviin lausuntopyyntöihin. EHK on sihteerinä vähintään 12 

eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksessa vuonna 2018 ja osallistuu tieteellisiin 

tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan kokouksiin sekä 

viestii ko. neuvottelukunnan työstä. 
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4. Osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansalliseen ja 

kansainväliseen yhteistyöhön 

 

Kansainvälinen yhteistyö 

EHK Luke ja Helsingin yliopisto ovat Viron ja Liettuan toimijoiden ohella mukana 

eurooppalaisen eläinten hyvinvoinnin viitekeskuksen (European Union Reference Center 

for animal welfare) Ruotsin konsortion hakemuksessa. Päätös ensimmäisestä 

eurooppalaisesta eläinten hyvinvoinnin viitekeskuksesta tulee vuonna 2018. EHK 

osallistuu viitekeskuksen toimintaan, mikäli Ruotsin konsortion valitaan toteuttajaksi. EHK 

on aktiivisesti mukana Pohjolan eläinten hyvinvointikeskusten NordCAW -verkostossa 

(Nordic Network for Communicating Animal Welfare) sekä verkostoituu muiden olemassa 

olevien eurooppalaisten eläinten hyvinvointikeskusten kanssa. EHK tukee kansallisen 

OIE:n eläinten hyvinvoinnin focal pointin (Evira) työtä. EHK seuraa, välittää ja tarvittaessa 

kokoaa Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) riskienarviointihankkeiden 

tietopyyntöjä sekä eläinten hyvinvointiraportteja tiedoksi sidosryhmille.  

 

Eläinten hyvinvoinnin hanketoimintaan osallistuminen 

EHK toteuttaa erikseen sovitusti eläinten hyvinvointihankkeita ja osallistuu tarvittaessa 

kansallisten eläinten hyvinvointihankkeiden ohjausryhmiin.  

 

Tavoitteet: EHK on mukana suunnittelemassa ja osallistuu NordCAW -verkoston Norjassa 

järjestettävään kalojen hyvinvointiseminaariin. EHK järjestää vuonna 2019 NordCAW -

verkoston kansainvälisen eläinten hyvinvointiseminaarin, jonka valmistelu aloitetaan 

vuonna 2018. Vuosi 2019 on EHK:n 10. toimintavuosi. NordCAW -verkoston seminaarin 

yhteydessä järjestetään EHK 10 vuotta juhlaseminaari, jonka valmistelut aloitetaan vuonna 

2018. EHK on partnerina Lapin yliopiston hankkeessa Eläimet ja vastuullinen matkailu. 

EHK osallistuu vuonna 2017 alkaneeseen Luonnonvarakeskuksen hankkeeseen Eläinten 

hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä. EHK 

osallistuu seuraavien uusien hankkeiden ohjausryhmiin: Terve kalkkuna ja Hyvinvoiva 

turkiseläin.  

 

5. Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1099/2009 20 artiklassa tarkoitettuna yhteyspisteenä toimiminen 

 

EHK antaa lopetusasetuksen (neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen 

yhteydessä, 1099/2009) edellyttämää tieteellistä ja teknistä tukea viranomaisille.  

 

Tavoitteet: EHK osallistuu vuonna 2018 Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n 

järjestämään contact point -kokoukseen sekä yllämainitun tehtävän hoitamisen 

edellyttämiin tieteellisiin kongresseihin tai seminaareihin. 


