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Valtuuskunta 
hyvinvointiseminaarissa

Eläinlääkäriliiton valtuuskunnan syyskokous ja seminaari pidettiin marraskuussa 
perinteisesti Lääkäritalon auditoriossa. Osanottajajoukko ei ajankohtaisista aiheista 
huolimatta ollut kovin runsaslukuinen, mutta paikalla olijat keskustelivat aktiivises-
ti. Kokous oli muutaman henkilön pelivaralla päätösvaltainen, ja tulevan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Mahdollisuus osallistua päätösten 
tekoon merkitsee myös vastuuta.  

Seminaarin aluksi kertoi tamperelaisen Focus Master Oy:n edustaja Yrjö Lauha 
yrityksen tekemästä Eläinlääkärilehden lukijatutkimuksesta. Lehti menestyi monilla 
osa-alueilla varsin ja osin erittäin hyvin, eikä kokonaisuuden parantaminen ole 
ihan yksinkertaista. Lukijat kaipaavat eniten lisätietoa kliinisestä eläinlääketieteestä, 
lääkkeistä, eläinten hyvinvoinnista ja eläinten terveydenhuollosta, jotka ovat varsin 
laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Tutkimuksesta kerrottiin lokakuun lehdessä 
8 ja koko raportti on jäsenten luettavissa verkkosivuilla.

Seminaarin hyvinvointiosuudessa kuultiin tutkimustietoa turkiseläinten hyvin-
voinnista ja käytännön toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi. Ensin alusti 
eläinten hyvinvointiasioista vastaava johtaja, ELT Taina Haarahiltunen Suomen 
Turkiseläinten Kasvattajain Liitosta. Hän kertoi turkiselinkeinon merkityksestä 
Suomessa sekä turkistarhojen sertifiointi- ja auditointijärjestelmästä. Turkistarhoille 
kehitetään terveydenhuoltojärjestelmää sika- ja nautatilojen tapaan. Tämä edellyttää 
myös eläinlääkärien kouluttautumista turkiseläinten terveyden- ja sairaanhoitoon. 
Toisena alusti Itä-Suomen yliopiston professori Jaakko Mononen turkiseläinten 
hyvinvoinnin tutkimuksesta Suomessa. Hän esitteli myös tarhakohtaiseen eläinten 
hyvinvoinnin arviointiin kehitetyn WelFur-järjestelmän, jossa on mittarit kettuja ja 
minkkejä varten. Kolmantena dosentti, ELT Laura Hänninen Helsingin yliopistosta 
pohti eläinten hyvinvointia ja arviointia tieteellisestä näkökulmasta. Hänen mukaansa 
eläimen hyvinvointi on eläinyksilön ominaisuus, sen kokemus ympäristöstään ja 
kyky sopeutua siihen. Esityksissä käytiin läpi myös merkittävimpiä turkiseläinten 
hyvinvointiin kohdistuvia riskitekijöitä.        

Hyvinvointiseminaarin esitykset herättivät vilkasta keskustelua. Eläinsuojelulain 
uudistustyö on alkanut, ja tältä pohjalta pohdittiinkin, ovatko eläinten hyvinvoin-
nin ja lajinmukaisen käyttäytymisen edellytykset ylipäätään hyväksyttävällä tavalla 
toteutettavissa turkistarhauksessa. Kyseessä on yksi kotieläintuotannon muoto 
muiden joukossa, ja eläinten mahdollisuutta lajinmukaiseen käyttäytymiseen rajoi-
tetaan varsin paljon myös muussa kotieläintuotannossa sekä seuraeläinten kohdalla. 
Olosuhteiden tulee olla sellaiset, että edellytykset eläinten hyvinvoinnille ja myös 
lajinmukaiselle käyttäytymiselle toteutuvat suomalaisissa olosuhteissa kunkin eläin-
lajin kohdalla mahdollisimman hyvin. Akuutti eläinsuojelu ja eläinten hyvinvoinnin 
turvaaminen optimaalisella tavalla ovat eri asioita, eikä nykyisen eläinsuojelulain 
minimivaatimusten täyttyminen takaa eläinten hyvinvointia. Eläinlääkäreiden tehtävä 
on toimia asiantuntijoina tutkitun tiedon pohjalta. Eläinsuojelulain uudistustyö jatkuu 
ja Eläinlääkäriliitolla on siinä oma merkittävä roolinsa. 

Kokouksessa valtuuskunta jätti oman puumerkkinsä päätöksentekoon ja käytti 
aikaa keskusteluun. Kun asiat puidaan perusteellisesti läpi ja taustatekijät saadaan 
selviksi, on kaikkien helpompi sitoutua tehtyihin päätöksiin. Tuleva vuosi on 
valtuuskunnan vaalivuosi, joten toivottavasti aktiivisuutta vaikuttaa liiton asioihin 
on myös jatkossa. Tervetuloa mukaan: huhtikuussa kuuden paikkakunnan maa-
kuntakierroksella on mahdollista puhua asiaa kollegojen, liiton puheenjohtajan ja 
asiamiesten kanssa. 
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