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Eläinten hyvinvointia eteenpäin
uusin asetuksin ja vanhoja asetuksia
uudistaen
Eläinten hyvinvointilaki on
12 vuoden valmistelun jälkeen
tärkeää saada maaliin tämän
hallituskauden aikana.
Eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymistarpeiden
toteutumisen turvaamiseksi
on ryhdyttävä tekemään uusia
valtioneuvoston asetuksia ja
uudistamaan vanhentuneet
lajikohtaiset valtioneuvoston
asetukset. Lajikohtaisista
asetuksista kiireellisin on
turkiseläinten suojelua koskeva
asetus. Myös seura- ja harrastuseläimiä koskeva asetus on
uudistettava ja säädettävä sallituista lemmikkieläinlajeista,
ja asetus kissojen pakollisesta
tunnistusmerkinnästä ja
rekisteröinnistä on saatettava
valmiiksi.

2

Eläinsuojeluasiamiehen
virka vakinaiseksi
Eläinsuojeluasiamiehen virka on perustettu kaksi
kertaa määräaikaisena (2013–2015 ja 2020–2023).
On tärkeää, että tulevassa
hallitusohjelmassa huolehditaan viran
jatkamisesta, jotta nykyisen viran aikana toteutettu
sidosryhmätyö sekä toiminta eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi saavat jatkuvuutta ja tukevat
viran pitkäjänteistä kehittämistä.
Suomessa on tarve viranomaistoimijalle, joka
seuraa ja arvioi lainsäädännön kehitystä ja
yhteiskunnallista päätöksentekoa eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä luo
keskusteluyhteyksiä ja yhteistyötä toimijoiden
välille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Muiden valtuutettujen tapaan
eläinsuojeluasiamiehen virasta tulisi säätää lailla ja
viranhaltijalla tulisi olla käytössään muuta
henkilökuntaa.
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Suomelle oma eläinten
hyvinvointistrategia
Suomeen on luotava kansallinen eläinten
hyvinvointistrategia eläinten hyvinvoinnin
edistämisen kansallisten tavoitteiden asettamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamisen
seuraamiseksi ja arvioimiseksi. Eläinten
hyvinvointipolitiikan laaja-alaisuuden takia
eläinten hyvinvointistrategialle on selkeä
tarve.
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Lisää vaikuttavuutta
eläinneuvottelukunnille ja
katse luonnonvaraisten
eläinten hyvinvointiin uuden
neuvottelukunnan avulla

Suomessa toimii tällä hetkellä kolme
kansallista eläinneuvottelukuntaa:
tuotantoeläinten hyvinvoinnin,
seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin, sekä tieteellisiin tai
opetustarkoituksiin käytettävien
eläinten suojelun neuvottelukunta.
Neuvottelukuntien työn vaikuttavuutta on syytä parantaa ja näkemystä
luonnonvaraisten eläinten hyvinvointikysymyksiin laajentaa. Suomeen tarvitaan uusi luonnonvaraisten eläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunta, joka
tukee viranomaisten ja sidosryhmien
välistä yhteistyötä sekä tekee ehdotuksia ja lausuntoja luonnonvaraisten
eläinten hyvinvoinnin pitkäjänteiseksi
kehittämiseksi. Lisäksi eläinetiikan
keskustelua on tärkeää vahvistaa
neuvottelukunnissa.
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Lisää rahoitusta
eläinten hyvinvoinnin
tutkimukseen ja kehitykseen
Tietoon pohjautuva päätöksenteko
edellyttää ajantasaista tutkimustietoa.
Eläinten hyvinvointitutkimuksen
rahoituspohjaa tulee laajentaa ja
kohdistaa siihen erillistä rahoitusta.
Julkisia hakukuulutuksia tulee lisätä
niistä hyvinvointikysymyksistä, joista
tarvitaan lisää tutkimustietoa.

Eläinten hyvinvointimerkintä
käyttöön

Yhtenäinen eläinten hyvinvoinnista
kertova merkintäjärjestelmä puuttuu
Suomen ruokamarkkinoilta. Eläinten
hyvinvointimerkintää tarvitaan kuluttajien valintamahdollisuuksien ja tiedonsaannin parantamiseksi. Merkinnän
avulla on mahdollista taata tuottajille
korvaus eläinten hyvinvointiin tehdyistä
panostuksista. Luonnonvarakeskuksen
ja Pellervon taloustutkimuksen hankkeessa on tuotettu ehdotus
eläinten hyvinvointimerkintäkonseptiksi
Suomen markkinoille. On tärkeää, että
tulevalla vaalikaudella edistetään
eläinten hyvinvointimerkinnän käyttöönottoa poliittisen ohjauksen keinoin.
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Eläinsuojeluvalvonnan resurssit ja
viranomaisketjun toiminta kuntoon
Uusi eläinten hyvinvointilaki
tuo lisää resurssitarpeita
eläinten hyvinvoinnin
valvontaan ja sen ohjaukseen.
Aluehallinnon ja ympäristöterveydenhuollon viranomaisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä on turvattava eläinten
hyvinvoinnin valvonnalle
riittävät resurssit sekä
huolehdittava siitä, että hyvinvointia valvotaan myös
virka-ajan ulkopuolella.

Huomio kalojen hyvinvointiin
Kotimaisen kalan
edistämisohjelman tavoitteena
on kaksinkertaistaa
kotimaisen kalan kulutus.
Kulutuksen kasvun myötä niin
kasvatettujen kuin luonnonkalojen hyvinvointi on turvattava.
Kasvatettujen kalojen hiilidioksiditainnutuksesta tulee
luopua ja siirtyä muihin, kalojen hyvinvoinnin
kannalta parempiin tainnutusmenetelmiin. Kiertovesikasvatuksessa kalojen
elinolosuhteiden tulee tukea
kalojen terveyttä ja hyvinvointia. Suurina saalismäärinä
saatavien luonnonvaraisten
kalojen lopetusmenetelmiä
on tarpeen tutkia ja kehittää
hyvinvoinnin näkökulmasta.
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Eläinten hyvinvointi
osaksi kestävää
ruokajärjestelmää

Kestävää ruoantuotantoa ja -kulutusta on
sitouduttu edistämään Suomessa. Kestävään
ruokavalioon siirtymisessä on asetettava
keskiöön ihmisten, eläinten ja ympäristön
yhteinen hyvinvointi. Eläinten hyvinvointi on
nähtävä olennaisena osana kestävää ruokajärjestelmää ja huomioitava valittaessa keinoja,
joilla vähennetään ruoantuotannon ilmastopäästöjä. Ruokavaliomuutoksen ohjauksessa on huomioitava eri ruokavalioiden
vaikutukset eläinten hyvinvointiin.

Eläinsuojeluasiamies edistää eläinten hyvinvointia
seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun
vaikuttamisen keinoin sekä tukee toimijoiden välistä
yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Eläinsuojeluasiamies on itsenäinen ja riippumaton
toimija. Virka sijaitsee Ruokavirastossa Seinäjoella.
Määräaikaista virkaa (2023 loppuun saakka) hoitaa
YTT Saara Kupsala.

Eläinten hyvinvointikeskus
(EHK) on kansallinen
asiantuntijaverkosto, joka edistää eläinten
hyvinvointia tutkitusta tiedosta viestimällä.
Eläinten hyvinvointikeskus sijaitsee
Luonnonvarakeskuksessa. EHK:ssa
työskentelevät FT Satu Raussi ja FT Tiina Kauppinen.

Saara Kupsala
Puh. 029 520 4480
saara.kupsala@ruokavirasto.fi
elainsuojeluasiamies.fi

Satu Raussi
Johtava asiantuntija
Eläinten hyvinvointikeskus
Puh. 0504156570
satu.raussi@luke.fi
elaintieto.fi
Tiina Kauppinen
Erityisasiantuntija
Eläinten hyvinvointikeskus
Puh. 0443001295
tiina.kauppinen@luke.fi
elaintieto.fi
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