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Eläinten hyvinvointikeskuksen ohjausryhmän asettaminen 
 

Tausta 

 

Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) on vuodesta 2017 alkaen toiminut osana 

Luonnonvarakeskusta (Luke). Siirto Helsingin yliopistosta toteutettiin Lukesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muutoksella lisäämällä EHK:n eläinten hyvinvoinnin tilaa ja 

kehitystä koskevan tiedon tuottamistehtävät Lukea koskevaan asetukseen 

(Valtioneuvoston asetus Luonnonvarakeskuksesta 715/2014). Tiedon tuottamisella 

tarkoitetaan laajasti tiedon kokoamista, seuraamista sekä levittämistä, tietoon 

perustuvan asiantuntijatuen tarjoamista viranomaisille sekä alan yhteistyön edistämistä. 

Lisäksi EHK jatkaa asetuksen mukaan toimintaa Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 

annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 20. artiklassa tarkoitettuna 

kansallisena yhteyspisteenä. EHK:n toimintaa kehitetään Luken yhteydessä.  
 

EHK:n tehtävät 

 

• Eläinten hyvinvointitutkimustiedon seuranta ja kokoaminen, alan tieteellisen 
tutkimuksen edistäminen, tutkimustarpeiden tunnistaminen ja niistä tiedottaminen 

• Eläinten hyvinvointitutkimuksen ja sitä tekevien tahojen ja välisen yhteisyön 
edistäminen 

• Osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön 

• Osallistuminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevan koulutuksen ja 
ohjeistuksen valmisteluun, koulutusyhteistyön kehittämiseen ja koulutustarpeiden 
tunnistamiseen 

• Ruokaviraston avustaminen tarvittaessa eläinten hyvinvointia koskevien toimenpide- 
ja valvontasuunnitelmien valmistelussa 

• Kansallisen eläinten hyvinvointia koskevan raportin kokoaminen 

• Tarvittaessa eläinten hyvinvointitutkimukseen osallistuminen ja sen ohjaaminen 
erikseen sovitun mukaisesti 

 

Ohjausryhmä 

  
EHK:n toimintaa strategisella tasolla tukemaan ja seuraamaan asetetaan ohjausryhmä, 
jonka jäsenet Luken pääjohtaja kutsuu. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. 
 

Ohjausryhmä kutsutaan ajanjaksolle 1.9.2021-31.7.2024. 
 
Ohjausryhmä tehtävät: 

• Kehittää toimintaa strategisella tasolla EHK:n tehtävien ja Luken strategian mukaisesti  

• Tukee ja seuraa EHK:n onnistumista tavoitteissaan 
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• Edistää EHK:n sidosryhmäsuhteita ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta 

• Arvioi toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 

 
Ohjausryhmä kokoonpano: 

• Ilkka P. Laurila, hallintojohtaja, Luke, puheenjohtaja 

• Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö 

• Mari Koistinen, tietokirjailija 

• Saara Kupsala, eläinsuojeluasiamies 

• Maria Lindqvist, toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu ry 

• Jaana Mikkola, yksikönjohtaja, Ruokavirasto 

• Jaakko Mononen, ryhmäpäällikkö, Luke 

• Pirjo Nieminen, viestintäpäällikkö, K-ryhmä  

• Heli Simojoki, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto  

• Leena Suojala, eläinlääkäri, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry 

• Anna Valros, professori, Helsingin yliopisto 

• Terhi Virtanen, asiamies, Elintarviketeollisuusliitto ry 

 
Ohjausryhmä sopii sijaistamiskäytännöstä. Johtava asiantuntija Satu Raussi, Luke, ja 
erityisasiantuntija Tiina Kauppinen, Luke, toimivat ohjausryhmän esittelijöinä sekä 
sihteereinä. Ohjausryhmä voi kuulla myös ohjausryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Helsingissä 30.8.2021 
 
 
 
____________________________  ______________________________ 
Johanna Buchert   Antti Asikainen 
pääjohtaja    tutkimusylijohtaja  
 

Jakelu: Päätöksessä mainitut, MMM, Luken ja EHK:n kotisivut, Luken kirjaamo 


