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EHK toimintakertomus 2017 
 

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 kokoamalla, 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 siirrettiin vuoden 2017 alussa Luonnonvarakeskukseen. Siirtoa ennen, 

vuodesta 2009 lähtien, EHK toimi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan yhteydessä. EHK:ssa työskentelivät vuonna 2017 kokopäiväisesti 

johtava asiantuntija Satu Raussi ja erityisasiantuntija Tiina Kauppinen. Toimintaa 

tukee Luonnonvarakeskuksen asettama ohjausryhmä, joka kokoontui vuoden 2017 

aikana kaksi kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Merja Leino Atria 

Suomi (pj), Emilia Katajajuuri Luke (siht.), Jaana Mikkola Evira, Kai Ovaskainen 

SOK, Olli Peltoniemi Helsingin yliopisto, Eeva-Liisa Ryhänen Luke, Arto Sivonen 

Måndag, Anna Valros Helsingin yliopisto ja Johan Åberg MTK.  

 

EHK:n tulostavoitteet asetetaan maa- ja metsätalousministeriön ja Luken välisellä 

tulossopimuksella. Tässä toimintakertomuksessa esitetään EHK:n toiminta vuonna 

2017 yhdessä vuoden 2017 tulostavoitteiden kanssa. Toimintakertomuksen liitteenä 

on yksityiskohtainen listaus EHK:n vuoden 2017 palvelutoiminnasta. 
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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 

tuottamalla 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 uutta viestintäsuunnitelmaa, joka perustuu EHK:n 

perustamispöytäkirjassa mainittuihin ja myöhemmin EHK:lle osoitettuihin tehtäviin sekä vuosittain 

sovittaviin tulostavoitteisiin. Tiedeviestintä tukee EHK:n johtamista 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 myös 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. 

 

Eläintietosivuja päivitettiin tavoitteiden mukaan, mutta uuden kirjolohi-lajitietosivuston 

lisäämisen tavoitteesta jäätiin. Kirjolohitietosivustoa valmisteltiin vuonna 2017 ja 

sivusto avataan yleisölle vuonna 2018.  

 

Viestintäsuunnitelmaa toteutettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tiedottaen ja 

keskustellen. Eläintietosivujen ja blogin käyttö kasvoi tasaisesti: kuukausitasolla 

sivukatseluja oli 2000–4000. Blogissa julkaistiin viikoittain uusi kirjoitus (omaa 

tuotantoa; yhteensä 43 kpl). Sosiaalisen median kanavilla viestittiin kolmena päivänä 

viikossa. Some-käyttäjien määrä kasvoi myös tasaisesti ja keskustelu vilkastui, mikä 

tarkoitti lisää moderointityötä. EHK:n Facebookissa oli vuoden 2017 lopussa noin 

5200 tykkääjää, yksittäinen uutinen tavoitti 300–47000 ihmistä. Yksittäistä uutista 
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klikattiin 10–4000 kertaa. Uutisen nähneistä ihmisistä puolet oli EHK:n vanhoja 

tykkääjiä ja puolet uusia käyttäjiä. EHK:n Twitterissä oli vuoden 2017 lopussa noin 

1150 seuraajaa. Twitter-keskustelu oli asiapitoista. Muista sosiaalisen median 

kanavista aktivoiduttiin Instagramin käytössä. 

 

EHK osallistui kesäkuussa 2017 Farmari-messuille Seinäjoella yhdessä 

Luonnonvarat-hallinnonalan kanssa. Messujen teemana oli nautojen laiduntamisen 

edistäminen. EHK:a haastateltiin maa- ja metsätalousministeriön online-

messulähetyksessä liittyen eläinsuojelulain uudistukseen ja nautojen laidunnukseen. 

Messuilla esiteltiin Hyvinvointia hyllylle -hankkeessa tehtyä Eläin ruokana - kuluttajan 

opasta kananmunien, maidon ja jauhelihan valintaan eläinten hyvinvoinnin 

perusteella sekä EHK:n toimintaa yleisesti ja keskusteltiin eläinten hyvinvoinnista 

messuvieraiden kanssa. 

 

EHK antoi vuoden aikana kymmenkunta haastattelua medialle. Lisäksi EHK piti 

luentoja neljässä tilaisuudessa yliopisto-opiskelijoille, Marttaliiton jäsenille, 

eläinturismin sidosryhmille ja eläinlääkäripäivien kävijöille. Kirjoitimme yhdessä 

Motivan kanssa yliön Maaseudun Tulevaisuuteen koskien vastuullisia julkisia 

elintarvikehankintoja sekä toimimme SOK:n vastuullisuus-verkkosivujen 

asiantuntijoina.  

 

EHK toimii KMVET lehden kolumnistina ja kirjoitti vuonna 2017 kolme 

hyvinvointikolumnia. Kirjoitimme myös neljä vierailublogia omien eläintietosivujen 

blogikirjoitusten lisäksi.   

 

EHK kouluttautui viestinnän aihepiirissä digi- ja someviestinnän tulevaisuus -

webinaarissa, Etiikan päivillä, Biosynteesi-seminaarissa sekä maailman 

tiedetoimittajien WCSJ-kongressissa USA:ssa. 

 

Eläinten hyvinvointitutkimuksen, viranomaistoiminnan ja muiden sidosryhmien välisen 

yhteistyön edistäminen. EHK tekee sidosryhmäyhteistyötä ja verkostoituu eläinalan eri toimijoiden 

kanssa. Toimijat ovat esimerkiksi alkutuotannon toimijoita, eläinalan yhdistyksiä, järjestöjä, 

ammattiliittoja, tieteellisiä seuroja, seura- ja harrastuseläintoimijoita sekä elinkeinon ja kaupan 

edustajia. EHK tunnistaa sidosryhmäyhteistyössä esiin nousevia yhteistyö-, koulutus- ja 

tutkimustarpeita ja välittää niitä eteenpäin.  

 

EHK osallistui Suomen Kennelliiton ja Kissaliiton järjestämään 

eläinsuojelutyöryhmän vuosittaiseen kokoukseen. EHK osallistui Yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen eläintutkimuksen seura YKES ry:n Helsingissä järjestetyille 

Eläintutkimuspäiville, joilla tavattiin yhteiskunnallisen eläintutkimuksen sidosryhmiä. 

Luonnonmukaisen tuotannon toimijoita tavattiin vuoden aikana useasti ja osallistuttiin 

luomueläinfokusryhmän työhön. Motivan työpajoihin vastuullisista 

elintarvikehankinnoista sekä samaisen raportin kommentointiin osallistuttiin. Vuoden 

aikana vierailtiin emolehmätilalla, MTK-nuorten hallituksessa, ETT:n Ruokaketju-
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hankkeen loppuseminaarissa, Hevosen hyvinvointi hevostalouden muutoksessa -

seminaarissa, WWF:n lihaoppaan julkistamistilaisuudessa, Arlan meijerillä Sipoossa 

ja vieraslajitilaisuudessa Korkeasaaressa. Lisäksi tavattiin espanjalainen sikojen 

hyvinvointitukija sekä kiinalainen pandatutkija.    

 

EHK pyrki integroitumaan Luonnonvarakeskukseen ja tutustumaan 

Luonnonvarakeskuksen eläintutkimuksiin, tutkijoihin ja tutkimuspaikkoihin. Vuoden 

aikana EHK vieraili Minkiön navetalla Jokioisissa, Halolan navetalla Maaningalla 

sekä Laukaan ja Paltamon kalantutkimusasemilla. Luke-integraatiota tehtiin myös 

Pellolta pöytään 2016 - Tilastoja elintarvikeketjusta elintarviketurvallisuuden ja 

vastuullisuuden näkökulmasta -tilastojulkaisua kommentoiden.     
 

Osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön. EHK seuraa 

eurooppalaisen eläinten hyvinvoinnin viitekeskuksen (European Union Reference Centers for Animal 

Welfare) muodostumista. 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 työtä. EHK seuraa, välittää ja tarvittaessa kokoaa 

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) riskienarviointihankkeiden tietopyyntöjä sekä eläinten 

hyvinvointiraportteja tiedoksi sidosryhmille.  

   

EHK otti aktiivisesti osaa Pohjolan eläinten hyvinvointikeskusten NordCAW-

verkoston (Nordic Network for Communicating Animal Welfare) toimintaan. Verkosto 

piti vuonna 2017 useita nettikokouksia sekä yhden kokouksen keväällä Tartossa ja 

yhden syksyllä Kööpenhaminassa. Tarton kokouksessa suunniteltiin yhteistyössä 

järjestettävää NordCAW-seminaaria, joka pidettiin Tanskassa lokakuussa 2017. 

Seminaarin teemana oli Animal-based indicators in farm animal welfare assessment 

and control.  

 

NordCAW-verkosto haki paikkaa EU:n Animal Welfare Platform -foorumiin. 

NordCAW-edustajaksi esitettiin EHK:n johtavaa asiantuntijaa. NordCAW ei 

kuitenkaan saanut edustuspaikkaa foorumiin. 

 

Luke/EHK sekä Helsingin yliopisto/ELTDK olivat mukana Viron ja Latvian ohella 

Ruotsin konsortiossa hakemassa ensimmäisen EU:n eläinten hyvinvoinnin 

referenssikeskuksen (EU reference centre for animal welfare) asemaa.  

 

EFSA:n eläinten hyvinvointiraportteja toimitettiin vuoden aikana tiedoksi 

sidosryhmille, mutta eläinten hyvinvoinnin riskinarviointihankkeiden tietopyyntöjä ei 

vuonna 2017 EFSA:lta tullut. Kansallinen OIE:n eläinten hyvinvoinnin focal point on 

Evirassa, mutta vuonna 2017 työhön ei vielä tarvittu EHK:n apua. 

 
Osallistuminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevan koulutuksen ja ohjeistuksen 

valmisteluun, koulutusyhteistyön kehittämiseen ja koulutustarpeiden tunnistamiseen. EHK 

pyrkii vaikuttamaan eritasoisiin kansallisiin opetussuunnitelmiin siten, että suunnitelmissa 
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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. 

 
EHK osallistui ammattiin opiskelevien Taitaja 2017 -messuille Helsingin 

messukeskuksessa esitellen toimintaansa sekä Eläin ruokana - kuluttajan opasta. 

Muuta eläinten hyvinvoinnin koulutukseen liittyvää toimintaa ei vuonna 2017 ollut. 

 

Eviran avustaminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevien toimenpide- ja 

valvontasuunnitelmien valmistelussa. 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. 

 

Evira-EHK-yhteistyötä tehtiin vuonna 2017 lopetusasetuksen ja siihen liittyvän 

contact point -toiminnan parissa. EHK-Evira-yhteistyöaiheita olivat lisäksi hyönteisten 

hyvinvointi, eläinkuljetusten hyvinvointikysymykset, sikojen tyrät ja niiden 

hyvinvointivaikutukset sekä viiriäisten suojelun säädökset Pohjoismaissa. Eläinten 

hyvinvoinnin valvonnan suunnittelussa Evira ei tarvinnut vuonna 2017 EHK:n apua. 

Evira-EHK-aamukahvitapaamisia järjestettiin vuonna 2017 kaikkiaan neljä.  

 
Suomen eläinten hyvinvoinnin tilan kokoaminen ja raportoiminen. 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. 

 

EHK suunnittelee yhdessä ohjausryhmän kanssa, millaisia eläinten hyvinvoinnin tilasta kertovia, 

tilastotietoon perustuvia, indikaattoreita voisi lyhyesti koota vuosittaiseksi koosteeksi Suomen eläinten 

hyvinvoinnin tilasta. 

 

Seuraavaan Eläinten hyvinvointi Suomessa -raporttiin kerättiin vuoden aikana tietoja, 

mutta vuosittaisen eläinten hyvinvoinnin tilasta kertovan lyhyen raportin suunnittelua 

ei aloitettu vielä vuonna 2017.  

 
Eläinten hyvinvointitutkimukseen ja hanketoimintaan osallistuminen. EHK toteuttaa erikseen 

sovitusti eläinten hyvinvointihankkeita ja osallistuu tarvittaessa kansallisten eläinten 

hyvinvointihankkeiden ohjausryhmiin.  

 

EHK osallistuu vuonna 2017 alkavaan, maatilatalouden kehittämisrahastosta rahoitettavaan, 
hankkeeseen Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun 
edistäjänä. 

 
Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun 
edistäjänä -hankkeen toimintaan osallistuttiin suunnitellusti. EHK toimi kirjurina 
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hankkeen työpajoissa sekä suunnitteli kyselyä ja kommentoi hankkeessa tehtävän 
selvityksen luonnosta. EHK myös vastaa hankkeen viestinnästä, joka toteutetaan 
yhdessä hankekumppaneiden kanssa. 
  
EHK on partnerina Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n hankkeissa Eläimet ja 
vastuullinen matkailu sekä Eläinten hyvinvointi matkailupalveluissa. EHK osallistui 
Rovaniemellä kesäkuussa järjestettyyn teemapäivään Eläimet matkailussa - 
Vastuullinen matkailukulutus tänään ja tulevaisuudessa sekä lokakuussa 
Rovaniemellä järjestettyyn koiramatkailuyrittäjien työpajaan. Lisäksi EHK kommentoi 
hankkeiden tuotoksia, kuten alalle suunniteltuja hyviä toimintatapoja.  
 
EHK oli vuonna 2017 kysytty kumppani hankesuunnitelmiin ja -hakemuksiin. Olimme 
mukana Helsingin yliopiston ja Luken yhteisissä makera-hakemuksissa emakoiden 
sujuvista siirroista ja hevosen hiekansyönnistä. Hankkeita ei kuitenkaan rahoitettu. 
Makera-lisähaussa KILPA2020 Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen 
kilpailukyvyn vahvistaminen EHK on myös mukana asiantuntijana. EHK oli 
vastuullinen hakija EIP (European Innovation Parnership) -hankkeessa 
Pihattonavetoiden älykkäät ulkoilualueratkaisut (PIRA). Hanke ei saanut rahoitusta. 
EHK:a pyydettiin seuraavien hankkeiden ohjausryhmiin: Turkinpurenta siniketuilla 
sekä Terve kalkkuna. EHK myös arvioi kaksi makera-hankehakemusta mmm:n 
pyynnöstä.  
 
Lopetusasetuksen edellyttämä tieteellinen asiantuntemus eli national contact point. EHK antaa 

lopetusasetuksen (neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä, 1099/2009) 

edellyttämää tieteellistä ja teknistä tukea viranomaisille. EHK osallistuu vuosittain Euroopan 

elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n järjestämään contact point -kokoukseen. 

 

EHK tutustui Ruotsissa tammikuussa 2017 nautojen teurastukseen liikkuvassa 

teurastamossa. Liikkuvan teurastamon toiminnasta viestittiin käynnin jälkeen 

eläintietosivujen blogissa. EHK:n teurastuksen ja lopetuksen hyvän toimintatavan 

oppaat sikojen teurastus, nautojen teurastus sekä siipikarjan lopetus mekaanisin 

menetelmin päivitettiin ja lähetettiin Eviralle tarkistusta varten. Viranomaiset, toimijat 

ja kansalaiset käyttivät vuoden aikana aiempaa useammin EHK:n lopetusasetuksen 

(neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä, 1099/2009) 

edellyttämää tieteellistä asiantuntemusta. Tietoa kysyttiin esimerkiksi munintansa 

lopettaneiden kanojen vaihtoehtoisista lopetusmenetelmistä, rengastettavien 

luonnonvaraisten lintujen hätälopetusmenetelmistä, kalojen tainnutusmenetelmistä ja 

ostereiden sekä simpukoiden lopetusmenetelmistä. EHK osallistui lokakuussa 2017 

Euroopan elintarviketurvallisuusvirastossa (EFSA) Italian Parmassa pidettyyn 

eurooppalaiseen National Contact Point -tapaamiseen. Lisäksi EHK vastasi 

Euroopan National Contact Point -ryhmäläisille lähetettyihin kyselyihin useista 

eläinten teurastuksen ja lopetuksen aiheista. Poroteurastuksesta EHK julkaisi jutun 

eläintietosivujen blogissa suomalaisten tutkijoiden aiheesta kirjoittaman tieteellisen 

artikkelin pohjalta.  

 
Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerityö. EHK toimii tuotantoeläinten hyvinvoinnin 

sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan sihteerinä sekä vastaa 
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neuvottelukuntien ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Neuvottelukuntien uusien toimikausien 

sihteerityöstä sovitaan EHK:n johtoryhmän 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. 

 

Seura- ja harrastuseläinten sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien 

sihteerityötä ja neuvottelukuntien työstä viestimistä jatkettiin vuonna 2017 kuten 

edeltävinä vuosina. Molemmat neuvottelukunnat pitivät kuusi kokousta vuonna 2017. 

EHK osallistui myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun 

neuvottelukunnan vuoden 2017 viiteen kokoukseen ja viesti neuvottelukunnan 

kokousten asioista eläintietosivuilla.  

 

EHK osallistui 2.-3.5.2017 Sveitsin Bernissä järjestettyyn eurooppalaisten eläinten 

hyvinvoinnin neuvottelukuntien yhteiselimen European Forum of Animal Welfare 

Councils (EuroFAWC) vuosittaiseen kokoukseen Suomen edustajana kertoen 

kokouksessa asioista, jotka olivat vuoden aikana olleet Suomen neuvottelukuntien 

asialistalla sekä tiedottaen kokouksessa käsitellyistä asioista eläintietosivujen 

blogissa.  

 
Eläinten hyvinvoinnin säädöstyössä avustaminen. EHK avustaa eläinsuojelulain uudistuksen ja 

alempien säädösten (valtioneuvoston eläinlajikohtaisten asetusten) valmistelussa välittäen eläinten 

hyvinvoinnin tutkittua tietoa. EHK voi tehdä eläinten hyvinvoinnin säädöstyön tueksi tutkimustietoon 

pohjautuvia selvityksiä erikseen sovitusti. EHK antaa lausuntoja eläinten hyvinvointia koskeviin 

säädösluonnoksiin. EHK on eläinsuojelulain uudistustyön ohjausryhmän jäsen.  

 

Vuonna 2017 pidettiin viimeinen eläinsuojelulain uudistuksen ohjausryhmän kokous. 

EHK osallistui kokoukseen ja viesti kokouksen sisällöstä eläintietosivujen blogissa ja 

sosiaalisessa mediassa. Maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä EHK piti 

alustuksen eläinsuojelulain uudistuksen yleisötilaisuudessa kesäkuussa Säätytalolla. 

EHK auttoi viranomaisia eläinsuojelulain uudistustyössä vastaamalla vuoden aikana 

lakiuudistukseen liittyviin pieniin tietopyyntöihin. EHK vastasi vuoden aikana myös 

uuteen lakiin liittyviin median kyselyihin. EHK antoi lausunnot vuoden aikana viiteen 

säädösluonnokseen. Lausunnoista kaksi tehtiin yhteistyössä Luken asiantuntijoiden 

kanssa. EHK auttoi maa- ja metsätalousministeriötä myös kokoamalla eläinten 

hyvinvoinnin tutkimustarpeita suomalaisilta alan tutkijoilta.  

 

Helsingissä 2.1.2018 

 

Satu Raussi ja Tiina Kauppinen  

Eläinten hyvinvointikeskus    

Luonnonvarakeskus 


