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EHK 11 vuotta - eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta 
 
EHK toimintakertomus 2020 
 
Eläinten hyvinvointikeskus EHK on 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 siirrettiin vuoden 2017 alussa Luonnonvarakeskukseen. Siirtoa ennen, vuodesta 2009 lähtien, 
EHK toimi Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä. EHK:ssa työskentelivät 
vuonna 2020 johtava asiantuntija Satu Raussi ja erityisasiantuntija Tiina Kauppinen sekä 
harjoittelijana osa-aikaisesti kuukauden ajan Weera Walden tehtävänään eläinten 
hyvinvointiraportin viestinnän suunnittelu.  
 
EHK:n toimintaa tukee Luonnonvarakeskuksen asettama ohjausryhmä, joka kokoontui vuoden 2020 
aikana kaksi kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Merja Leino Atria Suomi (pj), Kirsi 
Arvelo Luke (siht.), Jaana Mikkola Ruokavirasto, Kai Ovaskainen/Outi Hohti SOK, Olli 
Peltoniemi Helsingin yliopisto, Matti Pastell Luke, Arto Sivonen Måndag, Anna Valros Helsingin 
yliopisto ja Johan Åberg/Susanna Aro MTK. 
 
Luonnonvarakeskuksessa Eläinten hyvinvointikeskus on projekti. EHK-projektin työntekijät kuuluivat 
vuonna 2020 Tuotantojärjestelmät-yksikön Liha- ja non-food-eläintuotanto -ryhmään, jonka 
ryhmänjohtaja ja Eläinten hyvinvointikeskuksen työntekijöiden lähiesimies oli Liisa Keto. Lisäksi 
Eläinten hyvinvointikeskus -projekti kuuluu Luonnonvarakeskuksen Viranomaispalvelut (johtaja Sirpa 
Thesler) ja Innovatiivinen ruokajärjestelmä (johtaja Johanna Vilkki) -temaattisiin ohjelmiin.   
 
EHK:n tulostavoitteet asetetaan maa- ja metsätalousministeriön ja Luken välisellä tulossopimuksella. 
Tässä toimintakertomuksessa esitetään EHK:n toiminta vuonna 2020 yhdessä saman vuoden 
tulostavoitteiden kanssa. Toimintakertomuksen liitteenä on yksityiskohtainen listaus EHK:n vuoden 
2020 palvelutoiminnasta. 
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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. Tiedeviestintä tukee EHK:n 
johtamista ja tavoitteiden toteuttamista sekä tekee tunnetuksi EHK:n toimintaa. EHK pyrkii 
viestinnässään avoimuuteen, luotettavuuteen, selkeyteen, kattavuuteen ja aktiivisuuteen.  
 
EHK toteuttaa viestinnässään ohjausryhmässä vahvistettua viestintäsuunnitelmaa, joka perustuu 
EHK:n perustamispöytäkirjassa mainittuihin ja myöhemmin EHK:lle osoitettuihin tehtäviin sekä 
vuosittain sovittaviin tulostavoitteisiin. 
 
EHK:n tärkein viestintäkanava on kansalaisille suunnattu sähköinen eläintietosivusto 
(www.eläintieto.fi). Sivusto sisältää tietoa mm. eläinten hyvinvoinnin määritelmästä, eläimistä ja 
niiden hyvinvoinnista osana yhteiskuntaa, ja eri eläinlajien hyvinvoinnista yksityiskohtaisemmin. 
Sivustolla julkaistaan eläinten hyvinvointiraportin osia sitä mukaa kun ne valmistuvat. Sivustolta 
löytyvät 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 
Facebookissa (Eläinten hyvinvointikeskus), Twitterissä (Ehkeskus) ja Instagramissa 
(eläintenhyvinvointikeskus). Tarpeen mukaan hyödynnetään myös muita kanavia, kuten YouTubea 
(eläinten hyvinvointikeskus). Somekanavien viestintää ja markkinointia kohdennetaan 
sisältölähtöisesti. 
 
EHK antaa asiantuntija-apua medialle muun muassa haastatteluin ja tietopyyntöihin vastaamalla 
sekä ottaa aktiivisesti itse yhteyttä mediaan uutisoitaviksi soveltuvien aiheiden osalta. 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. Vuodelle 2020 on päivitetty suunnitelma sidosryhmien 
kanssa toimimisesta ja yhteydenpidosta (myöh. Sidosryhmäsuunnitelma). 
 
Viestintäresurssit EHK:ssa ovat noin 8 htkk/vuosi. Viestintä on suunnitelmallista ja kohdennettua, 
mutta viestintää suunnataan myös akuuttien viestintätarpeiden ja tilanteiden mukaan. Viestinnän 
vaikuttavuutta ja EHK:n tunnettuutta lisätään markkinoimalla blogijulkaisuja sosiaalisen median 
kanavilla. 
 
Viestinnän kärkinä ovat eläinten hyvinvointitutkimus ja sen tulokset, eläinten hyvinvoinnin 
käytännön edistämistä tukevat aiheet, eläintuotannon ja muun eläintenpidon ajankohtaiset 
kysymykset sekä eläinten hyvinvointi ruoantuotannossa. Muita aiheita ovat muun muassa eläinten 
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kognitiivisten kykyjen tutkimus sekä eläinten pitoon, lajinmukaiseen käyttäytymiseen, terveyteen, 
olosuhteisiin ja hyvinvoinnin mittareihin liittyvät aiheet. Kaikki eläinlajit huomioidaan sikäli kuin ne 
ovat tekemisissä 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 2020 yhteensä 40 blogikirjoitusta sekä puolet Eläinten 
hyvinvointi Suomessa -raportin osista. EHK:n sosiaalisen median kanavia Facebookissa ja Twitterissä 
päivitetään kahtena päivänä viikossa ajankohtaisilla uutisilla. Blogikirjoitukset jaetaan viikoittain em. 
kanavien lisäksi Instagramissa, ja niiden levikkiä laajennetaan markkinoimalla. Muilla EHK:n 
sosiaalisen median kanavilla viestitään tarpeen mukaan. 
 
EHK antaa vähintään kaksi haastattelua medialle vuonna 2020. Median tietopyyntöihin vastataan 
kysynnän ja resurssien mukaan. EHK tuottaa vähintään kolme ammattilehtikolumnia ja osallistuu 
sidosryhmäsuunnitelman mukaisesti kolmeen sidosryhmätapaamiseen vuonna 2020. EHK osallistuu 
tehtävän edellyttämiin eläinten hyvinvointialan tieteellisiin kongresseihin, Suomen tiedetoimittajien 
liiton järjestämiin tilaisuuksiin sekä tarpeellisiin viestinnän alan koulutuksiin. EHK vastaa Luken 
tutkimushankkeen Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun 
edistäjänä viestinnästä (hanke päättyy kesällä 2020). Vuoden pääasiallisena painopisteenä on 
Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportin viestintä. 
 
EHK osallistuu rahoitushakuihin ja on mukana rahoitusta hakevassa hankeyhteistyössä, jossa 
toteutetaan eläinten hyvinvointia edistävää viestintää (esimerkiksi rekikoirien hyvinvointi, kalojen 
lopetus, laiduntavien eläinten hyvinvointi ja biodiversiteetti). Ostopalveluna hankittavan ja/tai 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutettavan videotuotannon mahdollisuuksia selvitetään (ks. 
Sidosryhmäsuunnitelma).  
 
Noin 60 % eläintieto.fi -sivuston kävijäliikenteestä tulee hakukoneiden kautta. Vuonna 2020 
testataan hakukonenäkyvyyden ostamisen vaikutusta sivuston kävijämääriin. 
 
Tulokset 
 
EHK viestinnän resurssit vähenivät vuonna 2020, kun viestinnästä vastaava Tiina Kauppinen siirtyi 
osa-aikaiseen työskentelyyn (2/3 työaika 1.8.2020 lähtien). Viestintää toteutettiin muuten 
viestintäsuunnitelman mukaisesti, mutta ajankohtaisviestintää somekanavilla vähennettiin hieman.  
 
Eläintietosivuille tuotettiin ja julkaistiin 41 blogikirjoitusta. Blogikirjoitusten aiheet vaihtelivat 
ajankohtaisista hyvinvointikysymyksistä kestoaiheisiin (lemmikit, eläintuotanto). Koronaviruksesta ja 
eläimistä, hevosten ja kanien hyvinvoinnista, hyvinvointimerkintäjärjestelmistä sekä eläinten 
lopetuksesta julkaistiin vuoden aikana useampia blogikirjoituksia.  
 
Viestintäsuunnitelmaa toteutettiin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa tiedottaen ja keskustellen. 
Eläintietosivujen käyttäjämäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 53 % (94 000 käyttäjää vuonna 
2020). Istuntojen määrässä oli kasvua 42 %. Eniten liikennettä sivustolle tuli orgaanisten hakujen (56 
%) ja sosiaalisen median linkkien (32 %) kautta. Sosiaalisen median merkitys sivustolle tulon väylänä 
kasvoi edellisvuodesta. Mobiililaitteiden käyttö sivuston katselussa lisääntyi: jo 70 % käyttäjistä 
vieraili sivulla mobiilisti. Suosituimpia sivuja olivat blogin ohella kissa-, lammas-, koira- ja nautasivut. 

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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Blogin lukijamäärä kasvoi edellisvuodesta. Suosituinta blogissa olivat koronavirusaiheiset jutut sekä 
koirien jalostukseen ja luovutusikään, ravihevosten suuvaurioihin sekä kissojen ulkoiluun liittyvät 
postaukset. 
 
Sosiaalisen median kanavilla viestittiin kahtena päivänä viikossa. Somekäyttäjien määrä kasvoi 
tasaisesti. Facebookissa oli vuoden 2019 lopussa noin 6 200 seuraajaa, ja yksittäinen uutinen tavoitti 
200–10 000 ihmistä. Twitterissä oli vuoden 2019 lopussa noin 1 800 seuraajaa ja Instagramissa noin 
1 500. Instagram-viestintää monipuolistettiin ja lisättiin harjoittelijan työpanoksen avulla. 
YouTubessa julkaistiin seitsemän uutta videota, jotka keräsivät vuoden aikana yhteensä 720 
näyttökertaa.  
 
EHK antoi vuoden aikana kuusi haastattelua ja piti lyhyitä esityksiä muutamissa tilaisuuksissa. EHK 
toimii KMVET-lehden kolumnistina ja kirjoitti vuonna 2020 kolme hyvinvointikolumnia.   
 
EHK kouluttautui viestinnän aihepiirissä Luonnonvarakeskuksen viestintäkoulutuksissa sekä avoimen 
yliopiston kirjoittajaopinnoissa (lisää koulutuksista toimintakertomuksen liitteessä). 
 
Eläinten hyvinvointiraporttia valmisteltiin vuonna 2020, mutta sen julkaiseminen siirrettiin 
koronavuoden haasteiden vuoksi kokonaisuudessaan vuodelle 2021.  
 
2. Eläinten hyvinvoinnin tilaa ja kehitystä koskevan tiedon tuottaminen 
 
Eläinten hyvinvoinnin kokonaisarvioinnin kehittäminen yhteistyössä Ruokaviraston kanssa 
EHK selvittää yhteistyössä Ruokaviraston kanssa eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuutta ja eläinten 
hyvinvointitilanteen kokonaisarviointia sekä kehittää yhdessä Ruokaviraston ja muiden tietoa 
tuottavien sidosryhmien kanssa eläinten hyvinvoinnin seurantamittareita.  
 
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. Raportin sisältö saadaan sidosryhmäverkostolta, johon kuuluvat Ruokavirasto, maa- ja 
metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja muut eläinten hyvinvoinnin 
tutkimusorganisaatiot, tilastotiedon tuottajat, alan koulutusorganisaatiot ja järjestöt, sekä 
eläinperäisiä tuotteita jalostava teollisuus. Raportti julkaistaan osissa (puolet vuona 2020, puolet 
2021). Osien julkaisusta tiedotetaan laajasti kohderyhmittäin. Osat pyritään resurssien salliessa 
julkaisemaan suomen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi. Yhtenä raportin osana toteutetaan ja 
raportoidaan kysely sidosryhmien asiantuntijoille muun muassa eläinten hyvinvoinnin nykytilasta ja 
tulevaisuuden trendeistä.  
 
Tavoitteet 
 
EHK kartoittaa tiedontuottajilta, erityisesti Ruokavirastolta, mitä eläinten hyvinvoinnista kertovia 
tietoja kerätään ja tilastoidaan nykyisellään. Tietojen luotettavuutta ja soveltuvuutta eläinten 
hyvinvoinnin tilan indikaattoreiksi arvioidaan yhdessä Ruokaviraston ja muiden sidosryhmien kanssa. 
EHK kerää päivitystietoja ja uutta tietoa vuosina 2020 ja 2021 julkaistavaa Eläinten hyvinvointi 
Suomessa -raporttia varten. 
  
Tulokset 
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Eläinten hyvinvointi Suomessa -raportin osia ei julkaistu vuoden 2020 aikana. Päivitystietoja 
raporttiin kerättiin, mutta uusia Suomen eläinten hyvinvoinnin tilasta kertovia indikaattoreita tai 
tilastoja ei juuri löytynyt. Raportin julkaisu tapahtuu vuonna 2021.  
 
3. Eläinten hyvinvointitutkimuksen, viranomaistoiminnan ja muiden sidosryhmien välisen 

yhteistyön edistäminen 
 
EHK tekee suunnitelmallista 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.  
 
Apuna eläinten hyvinvoinnin valvonnan kehittämisessä 
EHK avustaa tarvittaessa Ruokavirastoa eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnitteluun liittyvissä 
tehtävissä. EHK osallistuu pyydettäessä Ruokavirastossa järjestettäviin eläinten hyvinvointia 
koskeviin ohjelmiin ja projekteihin sekä avustaa Ruokavirastoa tarpeen ja resurssien mukaan 
erilaisten eläinten hyvinvoinnin koulutus- ja tiedotusmateriaalien sisällöntuotannossa.  
 
Apuna eläinten hyvinvoinnin säädöstyössä 
EHK avustaa maa- ja metsätalousministeriötä tulevien eläinten hyvinvoinnin puitelain ja eläinten 
hyvinvointia koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelussa välittäen tutkittua tietoa eläinten 
hyvinvoinnista. 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 viestii neuvottelukuntien kokouksissa käsitellyistä asioista 
eläintietosivuilla. 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 ym. tuotokset sekä kertoo neuvottelukuntien kokousten 
eläinten hyvinvointia koskevista sisällöistä kansantajuisesti EHK:n blogissa. EHK seuraa ja bloggaa 
myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnan 
kokouksissa käsitellyistä asioista. 
 
Mukana eläinkoelautakunnan toiminnassa 
Vuonna 2020 EHK on mukana eläinkoelautakunnan toiminnassa varajäsenen roolissa.  
 
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 antaa lausuntoja eläimiä ja niiden hyvinvointia 
koskeviin koulutusohjelmiin. EHK tunnistaa eläinten hyvinvoinnin koulutustarpeita ja voi resurssiensa 
mukaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa osallistua koulutusten järjestämiseen ja 
kouluttamiseen.  
 
Tavoitteet 
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EHK viestii sidosryhmille ja kansalaisille uuden eläinten hyvinvoinnin puitelain etenemisestä ja 
sisällöstä sekä valmisteilla olevien alempien säädösten keskeisistä uudistuksista. EHK osallistuu 
alempiasteisten eläinten hyvinvointisäädösten uudistamistyöhön ja niistä viestimiseen. EHK vastaa 
eläinten hyvinvointia koskeviin lausuntopyyntöihin. EHK on sihteerinä vähintään 9:ssä eläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunnan kokouksessa vuonna 2020, osallistuu koe-eläinten 
hankelupalautakunnan kokouksiin, osallistuu tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelun neuvottelukunnan kokouksiin sekä viestii ko. neuvottelukunnan työstä. 
 
Tulokset 
 
Vuoden 2020 aikana toteutettiin suunnitelmaa sidosryhmien kanssa toimimisesta ja 
yhteydenpidosta (Sidosryhmäsuunnitelma 2020) koronapandemian sallimissa puitteissa. Pandemian 
vuoksi aivan kaikkia suunniteltuja tapaamisia ei pystytty toteuttamaan.  
 
Yhteistyötä Ruokaviraston kanssa tehtiin eniten lopetusasetuksen ja siihen liittyvän Contact Point -
toiminnan parissa. EHK toimi väylänä Euroopan National Contact Point (1099/2009) -ryhmän 
asiantuntijaverkoston hyödyntämisessä Suomen viranomaisten käyttöön. EHK yhdisti Ruokaviraston 
asiantuntijoita Euroopan sikojen hyvinvoinnin referenssikeskuksen (EURCAW-Pigs) toimijoihin. 
Eläinten hyvinvoinnin valvonnan suunnittelussa Ruokavirasto ei tarvinnut vuonna 2020 EHK:n apua.  
 
EHK avusti erityisesti pääsidosryhmää, maa- ja metsätalousministeriötä, merkittävästi vuonna 2020. 
EHK viesti sidosryhmille ja kansalaisille erilaisista ministeriölle tärkeistä substanssikysymyksistä, 
eläinten hyvinvoinnin puitelain etenemisestä ja sisällöstä sekä valmisteilla olevien alempien 
säädösten keskeisistä uudistuksista. EHK osallistui turkiseläinten hyvinvointisäädösten uudistusta 
valmistelevan sidosryhmän kokouksiin. EHK antoi kahdeksan lausuntoa vuonna 2020 maa- ja 
metsätalousministeriölle ja lisäksi lyhyempiä kommentteja eläinten hyvinvointikorvausta koskien.  
 
EHK oli maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun lain ja valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. 
 
Eläinsuojeluasiamiehen aloittaessa tauon jälkeen toiminnan syyskuussa 2020 aloitettiin myös EHKn 
ja eläinsuojeluasiamiehen säännölliset tapaamiset ja yhteistyö. Uusina kotimaisina sidosryhminä 
tavattiin Marttaliiton edustajia sekä metsähallituksen suojelubiologi.  
 
Seura- ja harrastuseläinten sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien sihteerityötä 
jatkettiin vuonna 2020. EHK julkaisi blogikirjoituksia neuvottelukunnissa käsitellyistä aiheista ja 
tehdyistä kannanotoista. EHK osallistui myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelun neuvottelukunnan kokouksiin ja viesti ko. neuvottelukunnan keskeisimmistä aiheista 
blogissa. EHK toimi koe-eläinlupia myöntävässä hankelupalautakunnassa lautakunnan varajäsenenä 
osallistuen aktiivisesti kokouksiin.  
 
Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden kanssa tehtiin yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin tutkimuksen 
osalta. Lisäksi EHK osallistui Luken Kilpa2020 -hankkeeseen asiantuntijana, vastasi Luke-hankkeen 
’Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä’ 
viestinnästä ja osallistui aktiivisesti hankkeen tutkimusprosessiin ja julkaisujen kirjoittamiseen, sekä 
toimi Luken tutkimushankkeen ’Turkinpurenta siniketuilla’ ohjausryhmässä.  
 
4. Osallistuminen eläinten hyvinvointia koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön 
 
Kansainvälinen yhteistyö 
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EHK on aktiivisesti mukana Pohjolan eläinten hyvinvointikeskusten NordCAW-verkostossa (Nordic 
Network for Communicating Animal Welfare) sekä verkostoituu muiden olemassa olevien 
eurooppalaisten eläinten hyvinvointikeskusten sekä Euroopan Unionin eläinten hyvinvoinnin 
referenssikeskusten kanssa. EHK tukee kansallisen OIE:n eläinten hyvinvoinnin focal pointin 
(Ruokavirasto) työtä. EHK seuraa, välittää ja tarvittaessa kokoaa Euroopan 
elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) riskienarviointihankkeiden tietopyyntöjä sekä eläinten 
hyvinvointiraportteja tiedoksi sidosryhmille. 
 
European Forum of Animal Welfare Councils (EuroFAWC) 
EHK seuraa eurooppalaisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien verkoston EuroFAWC:n 
toimintaa ja viestii kansallisille neuvottelukunnille (SHEHVNK, TEHVNK ja TOKES) EuroFAWC:n 
toiminnasta. Tarvittaessa EHK osallistuu EuroFAWC:n vuosittaiseen kokoukseen maa- ja 
metsätalousministeriön lähettämänä.  
 
Eläinten hyvinvoinnin hanketoimintaan osallistuminen 
EHK on vuoden 2020 aikana mukana vähintään yhdessä uudessa eläinten hyvinvointia edistävässä 
hankehaussa ja toteuttaa erikseen sovitusti eläinten hyvinvointihankkeita sekä osallistuu tarvittaessa 
kansallisten eläinten hyvinvointihankkeiden ohjausryhmiin.  
 
Tavoitteet 
 
EHK osallistuu vuonna 2017 alkaneeseen ja vuonna 2020 päättyvään Luonnonvarakeskuksen 
hankkeeseen Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun 
edistäjänä sekä Luonnonvarakeskuksen Kilpa2020 -hankkeeseen. Lisäksi EHK osallistuu EU-
hankkeeseen Siipikarjan ja sikojen hyvinvointi laajaperäisissä ja luomutuotantojärjestelmissä 
(PPILOW-hanke), josta Luonnonvarakeskuksessa vastaa professori Jarkko Niemi. EHK osallistuu 
vuonna seuraavien hankkeiden ohjausryhmiin: Terve kalkkuna, Hyvinvoiva turkiseläin ja 
Jousimetsästyksen seurantatutkimus. 
 
EHK osallistuu Pohjolan eläinten hyvinvointikeskusten NordCAW-verkostoston (Nordic Network for 
Communicating Animal Welfare) kokouksiin ja seminaareihin, joissa vuoden 2020 teemana on 
eläinten hyvinvointi ja antibioottiresistenssi. 
 
Tulokset 
 
EHK oli viime vuosien tapaan aktiivinen toimija Pohjolan eläinten hyvinvointikeskusten NordCAW-
verkostossa (Nordic Network for Communicating Animal Welfare). Verkoston toiminta kärsi 
koronavuodesta 2020, sillä suunniteltuja antibioottien käyttöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviä 
seminaareja ei voitu järjestää paikan päällä Uppsalassa ja Brysselissä. Verkosto piti vuonna 2020 
yhden nettikokouksen sekä webinaarin eläinten hyvinvoinnin ja antibioottiresistenssin yhteydestä. 
EHK osallistui näihin ja osallisti webinaariin myös Luonnonvarakeskuksen asiantuntijan. 
 
EHK antoi lausunnon EU:n eläinten hyvinvointistrategiasta vuosilta 2012-2015 ‘’The views of the 
Finnish Center for Animal Welfare on the European Union's animal welfare strategy for 2012-2015’’. 
 
EHK osallistui eurooppalaisten eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien yhteiselimen European 
Forum of Animal Welfare Councils (EuroFAWC) vuosittaiseen kokoukseen, joka poikkeuksellisesti 
pidettiin etäyhteyksin. EHK keräsi kokoukseen tietoa asioita, jotka olivat vuoden aikana olleet 
Suomen neuvottelukuntien asialistoilla.  
 

http://www.eurofawc.com/home/1
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Eläinten hyvinvoinnin riskinarviointihankkeiden tietopyyntöjä ei vuonna 2020 tullut Euroopan 
elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:lta.  
 
EHK osallistui vuoden 2020 aikana laajasti ’Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen 
eläintuotannon, kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä’ -hankkeen tutkimustyöhön ja viestintään. 
Hankkeen puitteissa viestittiin sekä sisäisesti että ulkoisesti muun muassa tutkimuksen 
etenemisestä, tuotekokeilujen toteuttamisesta ja tutkimushaastatteluista. Vieraskynäkirjoituksia 
hankkeen tutkijoilta julkaistiin EHK-blogissa, tiedejulkaisuja, asiantuntija-artikkeleita ja kolumneja 
kirjoitettiin alan lehtiin, sidosryhmätyöpajoja järjestettiin, asiantuntija-apua ja haastatteluja 
annettiin, luennoitiin ja osallistuttiin kenttätutkimukseen. Hankkeen tulokset julkaistaan vuonna 
2021 loppuraportissa. 
 
EHK osallistui seuraavien hankkeiden ohjausryhmiin: Turkinpurenta siniketuilla, Terve kalkkuna, ETT 
Ruokaketju 2, jousimetsästyksen seurantatutkimus ja Tulevaisuuden vapaaporsitus Suomessa.  
 
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 2020 Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n järjestämään contact 
point -kokoukseen sekä yllä mainitun tehtävän hoitamisen edellyttämiin tieteellisiin kongresseihin tai 
seminaareihin tarjonnan mukaan. EHK vastaa eläinten lopetukseen liittyviin kansalaisten ja median 
esittämiin kysymyksiin. 
 
Tulokset 
 
Viranomaiset, tutkijat, media ja sidosryhmät käyttivät vuoden aikana EHK:n lopetusasetuksen 
(neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä, 1099/2009) edellyttämää tieteellistä 
asiantuntemusta. Tietoa kysyttiin esimerkiksi siipikarjateurastamojen varatainnutusmenetelmistä, 
munintansa lopettaneiden kanojen kuljetuksesta, lopetuksesta ja teurastuksesta, nautojen 
laidunteurastuksesta, teurastamotyöntekijöiden kelpoisuustodistusten poisvetämisestä ja sikojen 
hiilidioksiditainnutuksen vaihtoehdoista. 
 
EHK osallistui Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) etäyhteyksin järjestämään 
eurooppalaiseen National Contact Point 1099/2009 -kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin monia 
eläinten hyvinvointiin lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä liittyviä aiheita. Kokousta varten 
kerättiin jäsenmaittain tietoa esimerkiksi munintansa lopettaneiden kanojen lopetuksesta ja 
teurastuksesta. Kokouksen muistiinpanot on julkaistu EFSAn sivulla. Vuoden mittaan EHK vaihtoi 
tietoja National Contact Point -ryhmän kollegojen kesken erilaisista eläinten teurastuksen ja 
lopetuksen hyvinvointiaiheista. 
 
EHK osallistui kaksipäiväiseen Humanely ending the life of animals -verkkosymposiumiin. 
Symposiumin olennaisimmasta sisällöstä julkaistiin juttu EHK-blogissa.  
 
EHK selvitti maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä rapujen kivuntuntoa ja tainnutusmenetelmiä 
sekä Ruokaviraston pyynnöstä espanjansiruetanoiden lopetusmenetelmiä. 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/5th-meeting-national-contact-points-established-under-art-20-council
https://www.ufaw.org.uk/ufaw-events/fsvo-ufaw-hsa-online-symposium-a-humanely-ending-the-life-of-animals
https://www.elaintieto.fi/wp-content/uploads/2020/11/Rapujen-kivuntunto-ja-tainnutusmenetelmat-1.pdf

