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Esityslista
1.

Kokouksen avaus

2.

Kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus

3.

Maa- ja metsätalousministeriön terveiset

4.

Muut ajankohtaiset terveiset neuvottelukunnan jäseniltä

5.

Eläinsuojeluasiamiehen virka

6.

Eläinten hyvinvoinnin määritelmän päivitys

7.

Tulevien asioiden käsittelyjärjestys/priorisointi
-

-

eläinten koulutusmenetelmät ja käyttäytyminen koulutustilanteissa;
eläinten koulutuksen ja tapakasvatuksen käsitteenmäärittely;
eläinten jalostus ja sen määrittely;
eläinten inhimillistäminen;
eläimen valmistelu kilpailutilanteeseen ja palauttaminen siitä;
kilpailutoiminnan vaikutuksen eläinten hyvinvointiin;
ravihevosten hyvinvoinnin edistäminen ja hevosilla käytettävien varusteiden
hyvinvointivaikutukset;
kuluttajan oikeus saada tietää eläimen perinnöllisistä terveysongelmista eläimen
hankkimisen yhteydessä sekä myyjän vahingonkorvausvastuu;
kuluttajansuojalain soveltaminen elävään eläimeen ja eläimen juridinen asema;
keskustelu eläinten hankkimisesta lemmikiksi yleensä (millä perusteilla ja pohjatiedoilla
lemmikkejä hankitaan; miten vastuullista lemmikinhankintaa saadaan nostettua
julkisessa keskustelussa);
keskustelu siitä, millaista tietoa eläinten hyvinvoinnista toivotaan annettavan koululaisille
nyt, kun eläinten hyvinvointi on mainittu perusopetuksen opetussuunnitelmassa;
eläintenpitokieltojen ylikansallisuus;
eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja hintataso

8.

Mahdolliset muut asiat

9.

Tiedoksi
-

10.

Tulevat kokoukset
-

11.

lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien
hallinnasta ja luonnonsuojelulain muuttamisesta
eläinten hyvinvoinnin määritelmä edelliseltä toimikaudelta

4.11.2015 ja 16.12.2015

Kokouksen päättäminen

