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Lyhenteiden selitykset
EFSA
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
EHK
Eläinten hyvinvointikeskus
ELLA
Eläinkoelautakunta
ELY-keskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ETT
Eläintautien torjuntayhdistys ry
Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto
FAO
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
HY
Helsingin yliopisto
ISY
Itä-Suomen yliopisto
KYTÖ
Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä
LUOMU
luonnonmukainen, luonnonmukaisesti tuotettu
MMM
Maa- ja metsätalousministeriö
MTK
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto r.y.
MTT
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
NASEVA
kansallinen nautojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, jota ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry.
ProAgria
kansallinen maatalouden neuvontajärjestö
RKTL
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
SIKAVA
kansallinen sikaloiden terveysluokitusrekisteri, jota ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys
ETT ry.
SLC
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.
Tike
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus
YK
Yhdistyneet kansakunnat on maailmanlaajuinen hallitusten välinen yhteistyöjärjestö
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1. Tiivistelmä
Eläinten hyvinvointi on moniulotteinen kokonaisuus, jokaisen eläinyksilön oma kokemus sen
fyysisestä ja henkisestä tilasta. Hyvinvointiin vaikuttavat useat asiat, kuten eläimen terveys,
sen saama ravinto sekä tuotanto-, seura- ja harrastuseläinten kohdalla eläimen saama hoito.
Vastuu eläinten hyvinvoinnista kuuluu kaikille.
Eläinten hyvinvoinnin moniulotteisesta määritelmästä huolimatta - tai juuri sen vuoksi hyvinvointia voidaan kuvata monenlaisilla tunnusluvuilla. Eläimen omaa kokemusta, tarpeita
ja tuntemuksia voidaan tutkia. Ihmisille voidaan opettaa eläinten hyvinvoinnin perusteita ja
tunnusmerkkejä. Yhteiskunnassa on mahdollista edistää eläinten hyvinvointia poliittisin
keinoin.
Eläinten hyvinvointiraportti kokoaa ajantasaisen tiedon eläinten hyvinvoinnin tilasta
Suomessa ja tarjoaa viitteitä syventävän tiedon lähteille. Eläinten hyvinvointiin liittyvälle
tiedolle on yhä enemmän kysyntää, ja tämän raportin toivotaan osaltaan vastaavan
kansalaisten tiedontarpeeseen. Tietoja on kerätty useista virallisista ja epävirallisista
lähteistä. Tilastotiedot ovat pääosin vuosilta 2007 – 2010. Raportin jokainen osa sisältää
aiheeseen liittyviä linkkejä, joista löytyy lisätietoa.
Eläinsuojelulakimme koskee kaikkia eläimiä, joten mitään eläinryhmää ei ole
tarkoituksellisesti rajattu raportista pois. Raportissa esitetyt tilasto- ja viralliset tiedot
painottuvat tuotantoeläimiin, joiden elämä on varsin hyvin dokumentoitua eläintuotannon
elinkeinoluonteen vuoksi. Virallisissa tilastotiedoissa painottuu eläinsuojelun valvonta, sillä
viranomaiset valvovat eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimusten noudattamista.
Kaikista maamme luonnonvaraisista tai ihmisten huostassa olevista eläimistä ei ole
olemassa virallista tilastoitua tietoa, joka kertoisi näiden eläinten hyvinvoinnista. Esimerkiksi
koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten määrästä tai niiden hyvinvoinnin tilasta on
olemassa vain valistuneita arvauksia.
Raportin Vieraskynä-osioissa käsitellään muun muassa tuotanto- ja koe-eläimiä sekä
eläinten hyvinvointia taloudessa ja politiikassa. Osa tärkeistä ja yksilömäärinä merkittävistä
eläinryhmistä, kuten kalat ja turkiseläimet, on jäänyt ilman vieraskynäosuutta. Eläinten
hyvinvointiraportin on tarkoitus jatkossa ilmestyä joka kolmas vuosi, joten nämä eläinryhmät
sekä muut tässä raportissa vähälle huomiolle jääneet aiheet saavat enemmän tilaa tulevissa
raporteissa. Raportti julkaistaan vain sähköisenä.

2. Raportin tekijät
Raportin tekemiseen ovat Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) kanssa osallistuneet eläinten
hyvinvoinnin valvonnan viranomaiset Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran eläinten terveys- ja
hyvinvointi -yksiköstä sekä eläinsuojelua koskevia säädöksiä valmistelevat viranomaiset
maa- ja metsätalousministeriön eläinten terveyden ja hyvinvoinnin yksiköstä.
Eläinten hyvinvointikeskus
kehittämiseksi.

ottaa

mielellään

vastaan

palautetta

raportin

edelleen

Eläinten hyvinvointikeskus ei vastaa raportin vieraspuheenvuorojen asiasisällöstä.

3. Alkusanat: Jaana Husu-Kallio
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4. Mitä eläinten hyvinvointi on
Eläimet ovat tuntevia yksilöitä, joiden tarpeet ja hyvinvoinnin edellytykset ovat erilaisia. Eri
eläinlajien tarpeet eivät aina vastaa ihmisten tarpeita, joten eläinten liiallista inhimillistämistä
on varottava. Esimerkiksi koira voi nauttia enemmän ulkoilusta sadesäällä ilman sadetakkia,
sika taas nauttii kesällä mutakylvyistä suojatakseen nahkansa auringolta. Lampaat ovat
laumaeläimiä, jotka voivat hyvin vain useamman lajitoverin seurassa. Pelkkä lajinmukaisten
tarpeiden huomioiminen ei myöskään riitä. Lajien sisällä on hyvin erilaisia rotuja ja yksilöitä;
koirarodut ovat tästä yksi äärimmäinen esimerkki.
Eläinten persoonallisuuden tutkimus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti. Eri lajien
eläinyksilöillä on tutkimuksissa havaittu ajallisesti pysyvää ja johdonmukaista käyttäytymistä.
Persoonallisuus voi selittää jopa yli kolmanneksen kaikesta vaihtelusta eläinten
käyttäytymisessä.
4.1 Hyvinvointi on eläinyksilön kokemus
Eläimen hyvinvointi on eläinyksilön kokemus, joka voi vaihdella hyvästä huonoon.
Hyvinvointi on moniulotteinen kokonaisuus, sillä siihen vaikuttavia tekijöitä on paljon.
Hyvinvointiin sisältyvät muun muassa fyysinen ja psyykkinen terveys, normaali kasvu, sekä
hyvä hoito ihmisen huostassa oleville eläimille. Esimerkiksi terveys on hyvinvoinnin tärkeä
osatekijä, mutta hyvinvointi on paljon terveyttä laajempi käsite. Tuotoskaan ei yksin riitä
määrittelemään eläimen hyvinvointia, sillä jalostettu tuotantoeläin pystyy ainakin
lyhytaikaisesti tuottamaan tehokkaasti oman hyvinvointinsa kustannuksella. Eläinten
hyvinvoinnin tilaa ei voi myöskään eläintuotteesta maistaa. Eläinsuojelusäädökset asettavat
vähimmäisvaatimukset, joiden alle eläinten pidossa ja hoidossa ei saa mennä. Ne eivät
kuitenkaan ole yksi yhteen eläinten hyvinvoinnin kanssa.

Tuotantoeläimet on jalostettu tuottamaan lihaa, turkiksia, maitoa ja
munia. Sen ne tekevätkin, joskus jopa oman hyvinvointinsa
kustannuksella. Siksi hyvä tuotos ei aina takaa, että eläin voisi hyvin.
Eläinten hyvinvoinnin määritelmiä on useita, ja määritelmän valinta tai sen eri osa-alueiden
painotus ja lähtökohta vaikuttavat hyvinvoinnin arviointiin ja sen perusteella tehtäviin
päätöksiin. Tarvelähtöinen eläinten hyvinvoinnin määritelmä korostaa, että elämää, terveyttä
ja mukavuutta ylläpitävät tarpeet ovat hyvinvoinnin kannalta oleellisia. Tarpeiden tärkeys
riippuu niiden vaikutuksesta eläimen elinkykyyn. Eläimen sopeutumista korostavan
määritelmän mukaan esimerkiksi sairaudet, kipu ja eläimen käyttäytymisessä tapahtuvat
muutokset kertovat sen ongelmista sopeutua ympäristöönsä.
Hyvinvoinnista tuskin voi puhua ilman stressikokemusta. Stressori on ympäristön yksilöön
kohdistama uhka tai vahingollinen vaikutus, ja stressi on yksilön vaste näihin. Fysiologisesti
stressitilanteissa aktivoituvat sympaattinen hermojärjestelmä ja hypotalamus-aivolisäkelisämunuaisakseli. Stressilähtöisen hyvinvoinnin määritelmän mukaan voimakas, usein
toistuva ja pitkittynyt stressi alentaa eläimen hyvinvointia.
Tuntemuslähtöisen määritelmän mukaan hyvinvointiin vaikuttavat vain eläimen tuntemukset,
jotka osittain varmistavat fyysisten tarpeiden tyydyttymisen. Eläimen hyvinvointi ei
tuntemuslähtöisen määritelmän mukaan kuitenkaan ole alentunut, vaikka eläimen fyysiset
tarpeet eivät tyydyttyisikään, mikäli eläin ei koe epämukavuutta, kuten nälkää tai kipua.
Tuntemuslähtöinen hyvinvoinnin määritelmä unohtaa sairaudet, kuolleisuuden ja
lisääntymisongelmat, ja jotkin määritelmät ohittavat eläimen tuntemukset. Yhdistelmä
eläimen biologisista toiminnoista ja eläinyksilön tuntemuksista saa eläinten
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hyvinvointitutkijoiden piirissä laajalti kannatusta. Useimmat tutkijat myös korostavat eläimen
omaa kokemusta sen hyvinvointia määriteltäessä.
Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan ”eläimen hyvinvointi on
eläinyksilöllä oleva ominaisuus, jonka keskeinen perusta on eläimen kokemus ja sen kyky
sopeutua. Eläinten hyvinvointi on dynaaminen, ajassa ja paikassa elävä prosessi, jota ei voi
määritellä yksittäisen asian kautta. Hyvinvointi ei ole tarkkarajainen kyllä tai ei -ominaisuus,
vaan se on moniulotteinen käsite. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat eläimen saama ravinto ja
vesi, terveys, olosuhteet, käyttäytymistarpeet, jalostus ja eläimen hoitaja. Eläinten hyvinvointi
on elämänarvoista elämää eläimille”.
4.2 Tieto eläimistä lisääntyy…
1800-luvulla havaittiin, että me ihmiset olemme rakentuneet sisältä samoin kuin eläimet.
Ajatus ihmisten ja eläinten samasta kehityshistoriallisesta taustasta alkoi kehittyä. Käänne
eläinajattelussa tapahtui 1900-luvulla, kun tunnustettiin, että eläimillä on psyykkinen olemus.
Vaikka ajatus eläinten tunne-elämästä on melko uusi, on sillä myös darwinilainen perusta,
sillä Charles Darwinin kirja The Expression of the Emotions in Man and Animals julkaistiin jo
vuonna 1872.
Hyvin erilaiset eläimet, kuten kalat, linnut ja nisäkkäät tuntevat kipua ja hyvin todennäköisesti
myös positiivisia tuntemuksia. Tutkimus on tuonut paljon uutta tietoa eläinten tuntemuksista
ja muista ominaisuuksista. Muun muassa eläinten käyttäytymisen videokuvaus ja kuvien
automaattinen analysointi, lämpökamerakuvaus sekä aivojen ja sydämen sähköisen
toiminnan mittaus mahdollistavat aivan uudenlaisen tutkimustiedon keräämisen eläimistä.
Tiedon myötä on lisääntynyt myös huoli siitä, kohtelemmeko eläimiä riittävän hyvin ja
pidämmekö niitä riittävän hyvissä olosuhteissa.
Uuden eläimiä koskevan tiedon käyttöön ottaminen yhteiskunnassa vie aikansa, samoin kuin
tiedon levittäminen kansalaisille ja sen soveltaminen vaikkapa eläimiä koskevassa
lainsäädännössä. Tiedon käyttöönotto kuitenkin kannattaa, sillä se edistää eläinten
hyvinvointia ja eläintuotannon avoimuutta sekä yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.
4.3 …mutta eläimistä tiedetään liian vähän
Eläimen luonnon ymmärtäminen on meillä ihmisillä puutteellista. Tarvitsisimme enemmän
perustietoa eläimistä, esimerkiksi eri eläinlajien ja rotujen tarpeista. Aiheutamme joskus
eläimille hyvinvointiongelmia pelkästään tietämättömyyttämme. Esimerkiksi koirien lihavuus
on niille itselleen todellinen hyvinvointiongelma. Syy koiran lihavuuteen saattaa olla
omistajan halu hemmotella lemmikkiä herkuilla tai koiran liikunnan tarpeen laiminlyönti.
Koirilla rotujen väliset erot tarvittavan liikunnan ja ravinnon määrän suhteen ovat suuret.
Sohvaperunaksi tunnustautuvan ihmisen ei kannata ottaa lemmikikseen runsaasti liikuntaa
tarvitsevaa metsästyskoiraa tai toimintaa runsaasti kaipaavaa palveluskoiraa.
Sairaan eläimen lopetuspäätös voi olla lemmikkieläimen omistajalle vaikea, mutta eläimelle
elämä sairaana on tuskallista. Eläinlääketieteen kehittymisen myötä sekä eläinlääkäreiden
että eläinten omistajien asenteet eläinten lääkitsemistä kohtaan ovat muuttuneet. Etenkin
eläinten kipujen lieventäminen kipulääkkein on lisääntynyt. Eläimellä tulisi olla oikeus elää
lajityypillistä elämää ilman kipua ja kärsimystä. Tähän sisältyy myös ajatus, että eläimellä
tulisi olla oikeus kuolla, kun sen elämä ei enää ole elämisen arvoista.
Myös tietämyksemme tuotantoeläimistä ja niiden hoidosta ja tarpeista on usein heikkoa.
Tavallinen kuluttaja ei pääse nykyisissä tuotanto-oloissa juurikaan näkemään, kuulemaan tai
haistamaan lehmien, sikojen, kanojen tai broilereiden elämää. Tällöin ihmisen omakohtainen
kokemus tuotantoeläinten elämästä jää vähäiseksi.
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4.4 Viisi vapautta – tie hyvinvointiin?
Eläinten hyvinvointia on totuttu jo 1960-luvulta asti tarkastelemaan niin sanottujen viiden
vapauden (Five Freedoms) kautta (Farm Animal Welfare Council, Iso-Britannia). Nämä viisi
vapautta ovat:
 vapaus nälästä ja janosta
 vapaus epämukavuudesta
 vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista
 vapaus normaaliin käyttäytymiseen
 vapaus pelosta ja ahdistuksesta
Viiden vapauden luetteloa on kritisoitu siitä, ettei se sisällä eläimen tarvetta positiivisten
tunteiden kokemiseen. Positiivisten tunteiden vaatimus eläimille tulee käsitteestä
elämänarvoinen elämä. Eläimenkään elämän ei katsota olevan elämisen arvoista, ellei sillä
ole mahdollisuutta tuntea myös positiivisia tunteita. Kyseenalaista viiden vapauden suhteen
on myös vapaus-sanan käyttö, sillä mahdollisuus elää esimerkiksi täysin ilman pelkoa on
hyvin epätodennäköinen.
4.5 Käyttäytyminen on tärkeä, muttei ainoa hyvinvoinnin mittari
Eläinten hyvinvoinnille ei ole yhtä yksiselitteistä suuretta, joka kertoisi, että eläin voi hyvin tai
on terve. Hyvinvointitutkimus on siksi monitieteistä. Käyttäytyminen on keskeisessä osassa
eläinten hyvinvointitutkimuksissa, sillä se on useimmiten ensimmäinen tekijä, jonka avulla
eläin pyrkii sopeutumaan ympäristöönsä. Käyttäytyminen muuttuu ensimmäisenä, kun
eläimeen elämään kohdistuu ulkoisia tai sisäisiä paineita. Tämän vuoksi käyttäytyminen on
herkkä hyvinvoinnin mittari; herkempi kuin esimerkiksi terveys, fysiologia, tuotos tai
rehunkulutus.
Eläimen käyttäytyminen muuttuu sen hyvinvoinnin heiketessä. Esimerkiksi lypsylehmän
lepoaika jää lyhyemmäksi kovalla makuupaikalla pehmeään verrattuna. Erilaiset
häiriökäyttäytymisen muodot, kuten sikojen hännänpurenta, voivat lisääntyä hyvinvoinnin
alentuessa. Hännänpurennassa on kyse tilanteesta, jossa karsinatoverit purevat toistensa
häntiä aiheuttaen kivuliaitakin vammoja. Hännänpurentaa ei ole koskaan havaittu sioilla
luonnollisessa
ympäristössä,
vaan
ainoastaan
tuotanto-olosuhteissa.
Jotkin
häiriökäyttäytymisen muodot voivat kertoa, mistä eläimellä on puute. Esimerkiksi vasikoiden
toisiin vasikoihin kohdistuva voimakas imeminen voi kertoa niiden tyydyttymättömästä
imemisen tarpeesta, jonka maidon laktoosi laukaisee - toisia imevä vasikka voi siis olla
nälkäinen. Kaavamaisesti toistuva stereotyyppinen käyttäytyminen, kuten hevosen
kutominen (hevonen liikkuu rytmikkäästi puolelta toiselle) tai nautojen kielenpyöritys, voi
kertoa siitä, että eläimellä on jossain vaiheessa elämäänsä ollut vaikea tilanne, johon se on
sopeutunut kehittämällä kyseisen stereotypian.
Koska käyttäytyminen häiriytyy herkästi eläimen ympäristön muutoksista ja erilaisista
toimenpiteistä johtuen, hyvinvointitutkimuksen tarpeisiin kehitetään eläintä mahdollisimman
vähän
häiritseviä
fysiologisia
mittausvälineitä.
Esimerkiksi
pito-olosuhteiden
pitkäaikaisvaikutuksista saadaan selvyyttä vain pitemmillä seurantajaksoilla: yksittäisten
näytteiden
ottamisen
sijaan
voidaan
vaikkapa
seurata
stressihormoneiden
vuorokausirytmejä eläimen kannalta merkittävän jakson ajan. Ravinnonkulutusta ja sen
hyväksikäyttöä voi olla hyödyllistä mitata, mutta tuotoksen lasku kertoo jo siitä, että
hyvinvointiongelma on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Eläintä voi myös kokeellisesti ikään
kuin pyytää ilmaisemaan mielipiteensä esimerkiksi antamalla eläimelle mahdollisuuksia
valita vaikkapa joidenkin sille tärkeiden olosuhteiden välillä.
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4.6 Eläinten hyvinvoinnin arviointi tuotantotiloilla
Paitsi eläinten hyvinvoinnin tieteelliseen mittaukseen, niin myös hyvinvoinnin arvioimiseen
käytännön tilanteissa on kehitetty erilaisia mittareita. Mittareilla voidaan arvioida eläinten
ulkoisia olosuhteita tai eläimestä itsestään mitattavia asioita, kuten ihonaarmuja,
nenänvuotoa, eläinten välisiä aggressioita tai eläinten pelkoa ihmistä kohtaan. EU:n
rahoittamassa Welfare Quality® -tutkimushankkeessa on viime vuosina kehitetty
arviointimenetelmät nautojen, sikojen ja siipikarjan hyvinvoinnin arvioimiseksi tuotantotilalla
sekä joiltakin osin myös teurastamolla. Menetelmän puitteissa arvioidaan ensisijaisesti
eläimiä itseään, kuten vaikkapa nautojen makuulle menon nopeutta, eläinten välisiä
sosiaalisia kontakteja ja niiden ihon ja karvapeitteen kuntoa. Welfare Quality® arviointijärjestelmä perustuu neljään hyvinvoinnin osa-alueeseen (Kuva 1), jotka perustuvat
viiteen vapauteen. Arviointijärjestelmään on lisätty myös pyrkimys mitata eläimen positiivisia
tunteita, mikä ei kuulu viiden vapauden käsitteeseen. Welfare Quality® -arviointijärjestelmä
on vielä kehitysvaiheessa; sen ensimmäinen versio on vielä liian työläs toteutettavaksi
tuotantotiloilla suuressa mittakaavassa.

Kuva 1. Welfare Quality®:n neljä periaatetta ja 12 indikaattoria.
4.7 Eläimen hoitajalla on suuri merkitys
Eläinten hoitajalla on ratkaiseva vaikutus eläintensä hyvinvointiin. Hoitajan ajatukset ja
asenteet vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti hänen tapaansa hoitaa ja käsitellä eläimiä.
Hyvän hoitajan eläimet eivät esimerkiksi pelkää ihmistä. Hyvä hoitaja hoitaa eläimiään
säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Myös hoitajan omalla jaksamisella ja työmotivaatiolla on
merkitystä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Suomalaisen tutkimuksen mukaan eläintenhoitajat
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pitävät omaa hyvinvointiaan merkittävänä asiana eläinten hyvinvoinnin kannalta, mutta
kokevat omaa jaksamistaan parantavat toimet työläiksi toteuttaa. Hoitajan merkityksestä
tuotantoeläinten hyvinvoinnille kerrotaan enemmän raportin vieraskynäosiossa (Eläin voi
hyvin, kun tuottajakin voi hyvin / Tiina Kauppinen).
4.8 Ihmisen suorittama valinta vaikuttaa eläimen hyvinvointiin
Ihmisen ja koiran yhteiselo on ihmisen ja eläimen välisistä suhteista vanhin. Koira on
ensimmäinen kesyeläimemme. Myös lampaiden, nautojen ja sikojen kesytyshistoria on
alkanut noin 10 000 vuotta sitten. Miten nämä lajit ovat valikoituneet ihmisen kesytettäviksi,
on osittain selvittämättä. Ainakin kotieläimiksi on valikoitunut tuottavia sekä sosiaalisia lajeja
ja yksilöitä, joita on ollut helppo käsitellä ryhmänä. Saaliseläimen luonne on myös
edesauttanut yhteiseloa ihmisen kanssa.
Ihminen on valikoinut ja jalostanut kotieläimistä itselleen sopivia piirteitä, kuten helppoa
luonnetta, hyvää tuotosta ja mieluisaa ulkonäköä. Kotieläinlajien aistit ja tarpeet ovat
kuitenkin edelleen suurelta osin samat kuin niiden villien esi-isien. Toisaalta ihmisen
suorittama jalostusvalinta vaikuttaa hyvinkin nopeasti eläinten käyttäytymiseen ja
ulkonäköön. Tästä ovat osoituksena venäläisen tiedemiehen Dimitry K. Belyaevin
turkistarhaketuilla tekemät kesyyntymiskokeet. Belyaev valitsi siitokseen sukupolvi
sukupolvelta ihmiseen luottavaisimmin eli koiramaisimmin suhtautuvat ketut. Tuloksena on
kymmenien vuosien aikana jalostettu kesykettukanta. Nämä ketut ovat niin kesyjä, että niitä
pidetään jopa koirien tapaan lemmikkeinä kotona. Kesyyntymisen myötä näiden kettujen
ulkonäkö, kuten turkin väri ja korvien muoto, on myös muuttunut.
Ihmisen suorittama valinta ei aina ole eläinten hyvinvointia edistävää. Tuotantoeläimillä on
jalostettu pääasiassa tuotantokykyä. Tavoitteena on ollut ja on edelleen enemmän lihaa,
maitoa, munia ja jälkeläisiä mahdollisimman nopeassa ajassa ja tehokkaalla hyötysuhteella
tuottava yksilö. Yksipuolinen tuotoksen valinta on tuonut mukanaan terveysongelmia:
esimerkiksi lihasiipikarjalintujen nopea lihasten kasvu on heikentänyt niiden terveyttä.
Lemmikkieläimillä jalostusvalinnan painottuminen ulkonäköominaisuuksiin on niin ikään
huonontanut joidenkin koirarotujen terveyttä: esimerkiksi voimakas kallon muotoon
kohdistuva valinta on saanut aikaan vakavia terveysongelmia tietyillä roduilla. Suomen
eläinlääkäriliitto on ottanut asiaan kantaa ja todennut, että joidenkin koirarotujen kohdalla
ainoa mahdollisuus tuottaa terveitä koiria on roturisteytys.
Jalostuksen eläimille aiheuttamia hyvinvointiongelmia voidaan yrittää ratkaista niin ikään
jalostuksen keinoin. Jalostusohjelmiin on monien tuotantoeläinten kohdalla jo otettukin
tuotoksen ohella myös eläimen hyvinvointia painottavia ominaisuuksia.
4.9 Eläinten hyvinvointi ja yhteiskunta
Suhtautumisemme eläimiin on moninaista ja epäjohdonmukaista. Toisaalta pidämme
vaikkapa koiria lemmikkieläiminä ja perheenjäseninä, toisaalta koirat ovat esimerkiksi
Kiinassa myös tuotantoeläimiä, joita kasvatetaan ihmisravinnoksi. Uskonnot vaikuttavat
suhtautumiseemme eläimiin. Rotta on meillä villinä tuho- ja haittaeläin, laboratoriossa
lääketieteelle arvokas koe-eläin ja kotioloissa lemmikkieläin; joissakin kulttuureissa ja
uskonnoissa rotta taas on palvottu ja ruokittu rituaalieläin. Suomalaisilla ei ole joulua ilman
sian kinkkua tai juhannusta ilman grillattua possua; muslimit taas eivät kasvata sikoja eivätkä
syö sianlihaa.
Epäjohdonmukaisuutta ilmenee myös eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa säädöksissä.
Esimerkiksi vähimmäisvaatimukset eläimen pitopaikan suhteen vaihtelevat sen mukaan,
mihin kategoriaan eläimen luokittelemme. Eläintarhassa pidettävän ketun pito-olosuhteita
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koskevat aivan erilaiset – tiloiltaan väljemmät ja virikkeellisemmät - pitopaikkavaatimukset
kuin tuotantoeläimenä häkissä pidettävää lajitoveriaan.
Lähes kaikki ihmiset käyttävät elämiä hyväkseen tavalla tai toisella, joten moraalinen vastuu
eläinten hyvinvoinnista kuuluu kaikille. Eläintuotantomme keskittyy eläinmääriltään yhä
suuremmille ja harvemmille tiloille, jolloin kansalaisten kokemusperäinen tieto
tuotantoeläinten olosuhteista ja hoidosta jää vähäiseksi. Uusiin, eläinmääriltään suurempiin
tuotantotiloihin on mahdollista järjestää eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvät olosuhteet.
Suuruus on toisaalta hyvin suhteellista suomalaisista tuotantoeläintiloista puhuttaessa, sillä
eläintilamme ovat eläinmääriltään yhä kansainvälisesti vertailtuna pieniä, pääosin
perheomistuksessa olevia tiloja. Kansalaisten odotukset eläinten hoidosta ja olosuhteista
eivät kuitenkaan usein vastaa tuotannon todellisuutta.
Eläinten hyvinvointi on asia, joka EU-kansalaisten tulee ottaa huomioon kaikessa
toiminnassaan. EU:n yhteisen Lissabonin sopimuksen mukaan eläimet ovat tuntevia, mikä
on huomioitava esimerkiksi niiden hoidossa ja pito-olosuhteissa. Ympäristöasioiden tapaan
eläinten hyvinvointi tullaan tulevaisuudessa huomioimaan kaikessa ihmisen toiminnassa.
Suomen kannan mukaan eläinten hyvinvoinnista tarvitaan EU-tasolla puitelaki. Säädösten
tulee perustua aina luotettavaan tieteelliseen tietoon. Suomi pitää hyvänä, että eläinten
hyvinvointia tarkastellaan ympäristötekijöiden rinnalla myös eläimiin itseensä liittyvien
tekijöiden valossa eli Welfare Quality® -järjestelmän avulla. Nämä Suomen näkökannat
esitettiin EU:n maatalousministereiden maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa
Brysselissä maaliskuussa 2011.
Suomalaisten muita eurooppalaisia hieman suurempi huoli eläinten hyvinvoinnista tuli ilmi
marraskuussa 2010 julkaistussa Eurobarometrissä (Eurobarometri 354: Food-related risks).
Eurobarometrit ovat Euroopan komission rahoittamia kyselytutkimuksia, joissa kartoitetaan
unionin kansalaisten sosiaalisia ja poliittisia mielipiteitä. Tuotantoeläinten hyvinvointi
huolestutti 66 prosenttia suomalaisista ja keskimäärin 64 prosenttia kaikista vastanneista
EU-kansalaisista. Muita ruokaan liittyviä huolenaiheita olivat torjunta-ainejäämät (62 %
suomalaisista), antibiootti- ja hormonijäämät (48 %), ympäristömyrkyt (58 %) ja ruoassa
käytetyt lisäaineet (60 %). Tutkimuksen mukaan suomalaiset kuitenkin luottavat koko
elintarvikeketjuun eurooppalaista keskiarvoa enemmän.
Eläinten hyvinvoinnista käytävä kansallinen keskustelu on vilkastunut viime aikoina
huomattavasti. Eläinten hyvinvointia käsitellään yhä enemmän myös tiedotusvälineissä ja
sosiaalisessa mediassa. Lehtien pääkirjoituksissa ja mielipideosioissa on viime vuosina
useaan otteeseen puututtu eläinten hyvinvoinnin valvontaan ja lainsäädännön rikkomuksiin,
hyvinvoinnin mittaamiseen ja arviointiin, eläinten kohtelun etiikkaan, eläinten hyvinvointiin
elintarvikkeiden laatukriteerinä, tehotuotannon oikeutukseen, sekä eläinsuojelun ja lainsäädännön tilaan Suomessa ja maailmalla.
Linkkejä
European Animal Welfare Platform: raportti kuluttajien käsityksistä
tuotantoeläinten hyvinvointia kohtaan (englanniksi)

ja

asenteista

Tanskalainen eläinetiikkasivusto Animalethics.net
Animal Ethics Dilemma -sivustolla voit testata (englanniksi) oman eläineettisen näkemyksesi
http://ae.imcode.com/en/1011
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5. Suomalaisten käsitykset tuotantoeläinten hyvinvoinnista
Saara Kupsala, Itä-Suomen yliopisto
Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset ovat nousseet esiin luottavaisena kansakuntana
tuotantoeläinten
hyvinvointikysymyksissä.
Esimerkiksi
eurooppalaisessa
vertailututkimuksessa suomalaiset arvioivat 25 EU-maan kansalaisista kaikkein
myönteisimmin lypsylehmien ja sikojen hyvinvoinnin tasoa ja suhtautuvat luottavaisimmin
eurooppalaisen eläinsuojelulainsäädännön olemassaoloon (EC 2005). Samansuuntaisia
tuloksia on saatu myös suomalaisten eläinkäsityksiä tutkivassa hankkeessa
Eläinkysymysten politisoituminen: kuluttajat ja eläintuotanto (www.uef.fi/polle; Kupsala ym.
2011). Suomalaiset suhtautuivat verrattain luottavaisesti laajaperäiseen eläintuotantoon, ja
selvä enemmistö (57−79 %) arvioi eläinten hyvinvoinnin erittäin tai melko hyväksi
tavanomaisessa nauta-, lammas- ja porotuotannossa. Toisaalta luottamus eläinten
hyvinvointiin oli intensiivisen eläintuotannon kohdalla selvästi tätä heikompaa. Siipikarjan ja
sikojen hyvinvointia piti erittäin tai melko hyvänä vähemmistö vastaajista (28−41 %).
Suomalaisten korkea luottamus elintarviketuotantoon liittyy osittain väestön vahvaan
maaseutukontaktiin: myöhäinen kaupungistuminen on säilyttänyt tiiviin yhteyden
alkutuotantoon ja pitänyt yllä tunnepohjaista, henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvaa
luottamusta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä perinteinen tunnepohjainen luottamus on
jossain määrin murenemassa. Etenevä kaupungistuminen sekä kotieläintuotannon nopea
rakennemuutos (tilamäärien väheneminen ja tilakokojen kasvu) ovat heikentäneet kuluttajien
kontaktia eläintuotantoon. Samalla yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut uudenlaisia
eläintuotantoa kyseenalaistavia näkökulmia, kun eläinoikeustoimijoiden tuottamat
kuvamateriaalit ovat levinneet valtamediaan. (Ks. Jokinen ym. 2011.) Sikojen ja siipikarjan
hyvinvoinnille
annetut
heikommat
arvosanat
selittynevät
tällä
muuttuneella
luottamusympäristöllä: näistä tuotantomuodoista on etäännytty eniten ja ne ovat myös olleet
voimakkaimmin kielteisen mediahuomion kohteena. Lisäksi kyselyssämme tuli esiin, että
kuluttajat antavat paljon arvoa eläinten luonnolliselle elämälle ja yksilölliselle hoidolle, mitkä
tuntuvat toteutuvan heikommin suurimittaisessa sika- ja siipikarjatuotannossa, kun taas
nauta- ja lammastalous linkittyvät kulttuurisessa kuvastossa vielä vahvasti traditionaaliseen
ja idylliseen kotieläintuotantoon.
Toisaalta eläintuotantoon kohdistunut kriittinen huomio ei ole näkynyt kovinkaan
merkittävästi ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Vaikka kasvissyönti, kasvispainotteinen
ruokavalio (ns. semivegetarismi) ja luomutuotteiden kulutus ovat lisääntyneet,
kulutusmuutokset ovat silti pysyneet vähäisinä (Vinnari 2010). Esimerkiksi
luomukananmunien markkinaosuus kotitalouksien kananmunien ostojen arvosta on 7,4
prosenttia, maidon ja maitojalosteiden 1,4 prosenttia sekä luomulihan ja lihavalmisteiden
vain 0,5 prosenttia (Ruokatieto Yhdistys 2011). Suomalaisten joukossa on itseraportoituja
semivegetaristeja (harvemmin kuin kerran viikossa lihaa syöviä lihansyöjäkuluttajia) 3,1
prosenttia, pesco-vegetaristeja (syö kalaa, muttei muita lihatuotteita) 2,6 prosenttia ja
kasvissyöjiä 1,1 prosenttia (Kupsala ym. 2011).
Toisaalta kyselymme kertoo, että suomalaisten joukossa on myös merkittävä osa kriittisiä,
tuotantoeläinkysymyksissä aktivoituneita kuluttajia. Esimerkiksi noin neljäsosa vastaajista
luottaa yksittäisen kuluttajan vaikutusvaltaan ja ajattelee tuotantoeläinten hyvinvointia
ruokaostoksilla. Lisäksi noin neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että lihankulutusta pitäisi
vähentää ympäristösyistä tai että lihatuotteita pitäisi kuluttaa alhaisia määriä, koska niiden
tuottaminen edellyttää eläinten teurastusta.
Näin ollen asenteiden tasolla suomalaisten joukossa näyttää olevan valmiutta
kulutusmuutoksiin, vaikka varsinaiseen kulutuskäyttäytymiseen tämä asenteellinen
potentiaali ei ole vielä heijastunut. Kulutusvalinnat ovat monimutkainen prosessi, ja muun
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muassa sosiaaliset normit ja institutionaaliset rajoitteet määrittävät kuluttamisen käytäntöjä
(esim. Moisander 2007; Shove 2010). Esimerkiksi vähäinen tietotaso eläintuotannon
nykykäytännöistä sekä heikko vaihtoehtoisten kotieläintuotteiden tai kasvisruoan saatavuus
valtavirran ravintoloissa ja kaupoissa vaikuttavat kulutusmuutosten vähäisyyteen (esim.
Harper & Makatouni 2002; Schröder & McEachern 2004).
Lähteet
Harper, G. C., Makatouni, A., 2002. Consumer perception of organic food production and
farm animal welfare. British Food Journal 104: 287−299.
Jokinen, P., Kupsala, S., Vinnari, M., 2011. Consumer trust in animal-farming practices:
Exploring the high trust of Finnish consumers. International Journal of Consumer Studies 35;
DOI: 10.1111/j.1470-6431.2011.00996.x.
Kupsala, S., Jokinen, P., Vinnari, M., Pohjolainen, P., 2011. Eläinten hyvinvoinnin
politisoituminen: Kuluttajien käsitykset tuotantoeläinkysymyksistä. Maaseudun uusi aika.
Käsikirjoitus.
Moisander, J., 2007. Motivational complexity of green consumerism. International Journal of
Consumer Studies 31: 404–409.
Ruokatieto Yhdistys, 2011. Luomumarkkinat Suomessa.
http://www.ruokatieto.fi/Suomeksi/Ruokafaktaa/Luomua_tilastoissa/Luomumarkkinat
Viitattu 9.2.2011.
Schröder, M. J. A., McEachern, M. G., 2004. Consumer value conflicts surrounding ethical
food purchase decisions: A focus on animal welfare. International Journal of Consumer
Studies 28: 168−177.
Shove, E., 2010. Beyond the ABC: Climate change policy and theories of social change.
Environment and Planning A. 42: 1273−1285.
Vinnari, M., 2010. The past, present and future of eating meat in Finland. Turun
kauppakorkeakoulu, Turku.
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6. Eläin voi hyvin, kun tuottajakin voi hyvin
Tiina Kauppinen, Helsingin yliopisto
Tuottajan asenne ratkaisee
Tuottaja on avainasemassa eläinten hyvinvoinnin määräytymisessä tuotantoeläintiloilla. Hän
päättää, mitä investointeja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tilalla halutaan tehdä. Kun
eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset on täytetty ja tuottajahinta määrätty, jäljelle jää
yksittäisen tuottajan ammattitaito ja asennoituminen eläinten hyvinvointiin. Asenteet
vaikuttavat käyttäytymiseemme eläimiä kohtaan ja siten edelleen eläinten hyvinvointiin ja
jopa tuottavuuteen.
Sikatiloilla eläinten hoitajan positiivinen asenne ja käyttäytyminen eläimiä kohtaan ovat
yhteydessä muun muassa korkeaan porsastuotokseen ja alhaiseen porsaskuolleisuuteen
(Hemsworth ym. 1989, 1994). Lypsykarjatiloilla hoitajan motivaatio ja työtyytyväisyys sekä
eläinten yksilöllinen kohtelu liittyvät korkeaan maitotuotokseen (Waiblinger ym. 2002; Hanna
ym. 2009; Bertenshaw & Rowlinson 2009); huono kohtelu taas vähentää tuotosta
(Hemsworth ym. 2000).
Eläinten hyvinvointi itseis- ja välinearvona
Suomalaiset kotieläintuottajat pohtivat eläinten hyvinvointia syvällisesti ja monipuolisesti.
Helsingin yliopistossa tekeillä oleva väitöskirjatutkimukseni osoittaa, että sika- ja
lypsykarjatuottajat pitävät eläinten hyvinvointia korkean tuotoksen edellytyksenä. Toisaalta
korkeakaan tuotos ei kaikkien tuottajien mielestä välttämättä ole yhteydessä eläimen
hyvinvointiin.
Tuottajien mielestä hyvinvointia voidaan parhaiten edistää olosuhteita parantamalla, eläinten
terveyteen panostamalla, kohtelemalla eläimiä hyvin, sekä huolehtimalla tuottajan omasta
jaksamisesta. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen ei välttämättä vaadi paljoa rahaa. Se
voidaan nähdä myös pieninä ja yksinkertaisina tekoina, kuten eläinten rapsutteluna ja niille
jutteluna.
Useimpien tuottajien mielestä eläinten hyvinvointi on äärimmäisen tärkeää ja jokaisen
eläinyksilön hyvinvointiin kuuluu panostaa. Osalle tuottajista eläinten hyvinvointi on
itseisarvo, eläimen periaatteellinen oikeus tulla kohdelluksi ja hoidetuksi moitteettomasti.
Toisten mielestä hyvinvointi ei ole pelkästään korkean tuotoksen edellytys, vaan myös väline
sen saavuttamiseen. Hyvinvointia tulee tällöin vaalia etupäässä sen tuottaman rahallisen
arvon vuoksi. Nämä kaksi hyvinvoinnin arvottamisen tapaa, itseis- ja välinearvollinen, eivät
sulje toisiaan pois, vaan esiintyvät tuottajien puheessa usein päällekkäisinä. Sillä, kummalla
tavoin tuottaja käsittää eläinten hyvinvoinnin merkityksen, ei välttämättä ole merkitystä
eläimelle itselleen, jos hoito ja olot ovat kunnossa.
Tuottajan jaksaminen avainasemassa
Tuotantoyksiköiden kasvaessa ja kannattavuuden kiristyessä tuottajan jaksaminen on
koetuksella, mikä vaikuttaa myös työmotivaatioon. Tuottajien mielestä oma hyvinvointi on
välttämätön edellytys eläinten hyvinvoinnille, mutta omasta jaksamisesta huolehtiminen
koetaan usein vaikeaksi. Hyvinvoiva eläin tuottaa iloa hoitajalleen ja lisää työn mielekkyyttä.
Parantunut motivaatio voi johtaa parempaan eläinten hoitoon ja kohteluun sekä parempiin
tuotantotuloksiin.
Maaseudun murroksessa harventuneet tukiverkostot ja sosiaaliset yhteisöt ovat tärkeässä
asemassa sekä tuottajien että eläinten hyvinvoinnin takaajina. Hyvillä lomittajilla on suuri
merkitys. Useat tuottajat kaipaavat käytännön tukea ja keinoja, jotka keventäisivät
työtaakkaa ja lisäisivät mahdollisuuksia irrottautua työstä. Loman pitäminen eläintenhoidosta
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hyvällä omallatunnolla ja ilman, että tilan ja eläinten hoito siitä kärsii, ei ole tuottajille
itsestäänselvyys.
Eläinlääkäri on auktoriteetti
Eläinlääkärit, teurastamot ja meijerit ovat tuottajien tärkeimpiä auktoriteetteja. Auktoriteetit
vaikuttavat tapaan, jolla tuottajat itse määrittelevät eläinten hyvinvoinnin. Eläinten terveys ja
sairauksien puuttuminen ovat perinteisiä hyvinvoinnin mittareita eläinlääkärin näkökulmasta.
Hyvä kasvu ja lihan tai maidon korkea laatu taas ovat teurastamon ja meijerin kannalta
tärkeitä. Kaikki nämä kuuluvat myös tuottajien määritelmään eläinten hyvinvoinnista.
Auktoriteeteilla on valtaa, sillä niiden mielipiteet voivat suoraan vaikuttaa tuottajien
asenteisiin ja toimintaan.
Hyvällä asenteella parempi tuotos
Sikatiloilla eläinten hyvinvoinnin arvostus näkyy tutkimukseni mukaan emakoiden
porsastuotoksessa ja siten tuottajan tilipussissa. Mitä tärkeämpänä tuottajat pitävät
eläintensä hyvinvointia ja mitä helpommaksi he kokevat sen edistämisen käytännössä, sitä
parempiin tuotoslukuihin he yltävät. Ensimmäistä kertaa porsivien emakkojen pahnueissa
eläinten hyvän kohtelun ja pito-olojen arvostus sekä korkea työmotivaatio tuottavat
enemmän vierotettavia porsaita. Avoin ja ulospäin suuntautunut asenne, yrittäjämäisyys ja
kiinnostus asiantuntijatietoa kohtaan liittyvät parempaan porsastuotokseen myös
myöhemmissä pahnueissa.
Mitä myönteisemmin tuottaja suhtautuu oman alansa kehitykseen ja mitä innokkaammin
seuraa alan tutkimusta ja keskustelua, sitä helpompi hänen todennäköisesti on omaksua
uusia toimintatapoja ja kyseenalaistaa vanhoja. Olennaista on myös tuottajan kyky poimia
hyviksi havaittuja käytäntöjä eläinten hoidossa ja soveltaa niitä omalla tilallaan. Hyvinvointia
arvostavat tuottajat hoitavat eläimensä paremmin, esimerkiksi huolehtimalla niiden
terveydestä ja hyvästä kunnosta. Kuitenkin myös hyvinvointia välinearvona pitävien joukossa
on tuottajia, jotka huolehtivat eläintensä hyvinvoinnista äärimmäisen hyvin.
Eläinten hyvinvointia ja tuotosta voidaan tutkia useista eri näkökulmista. Niiden yhteyksiä on
kuitenkin vaikea arvioida, koska elävän eläimen tai kokonaisen karjan hyvinvoinnin ja
tuotoksen syy-seuraussuhteet ovat moninaiset. Yksittäisen sovelluksen vaikutusta eläimen
kokonaishyvinvointiin on usein vaikea osoittaa.
Lähteet
Bertenshaw, C., Rowlinson, P., 2009. Exploring stock managers' perceptions of the humananimal relationship on dairy farms and an association with milk production. Anthrozoös 22,
59-69.
Hanna, D., Sneddon, I.A., Beattie, V.E., 2009. The relationship between the stockperson’s
personality and attitudes and the productivity of dairy cows. Animal 3, 737-743.
Hemsworth, P.H., Barnett, J.L., Coleman, G.J., Hansen, C., 1989. A study of the
relationships between the attitudinal and behavioural profiles of stockpersons and the level
of fear of humans and reproductive performance of commercial pigs. Applied Animal
Behaviour Science 23, 301-314.
Hemsworth, P.H., Coleman, G.J., Barnett, J.L., 1994. Improving the attitude and behaviour
of stockpersons towards pigs and the consequences on the behaviour and reproductive
performance of commercial pigs. Applied Animal Behaviour Science 39, 349-362.
Hemsworth, P.H., Coleman, G.J., Barnett, J.L., Borg, S., 2000. Relationships between
human-animal interactions and productivity of commercial dairy cows. Journal of Animal
Science 78, 2821-2831.
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7. Kauppapolitiikka ja eläinten hyvinvointi
Simo Tiainen ja Jouko Nieminen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK
EU:n yhteinen kauppapolitiikka sanelee suunnan
Kansainvälinen kauppapolitiikka pitää sisällään erilaisia toimenpiteitä, kuten tulleja, kiintiöitä
tai teknisiä normeja, joilla vaikutetaan valtioiden tai kaupparyhmittymien kaupankäyntiin.
Kauppapolitiikka on yksi niistä alueista, joissa EU:n jäsenmaiden yhteistyö on pisimmälle
kehittynyttä. EU:lla on yhteiset sisämarkkinat ja osalla EU-maista yhteinen valuuttakin. EU:n
alueella tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti maasta toiseen. EU muodostaa myös tulliliiton.
Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että EU noudattaa yhtenäistä kauppapolitiikkaa
suhteessa unionin ulkopuolisiin valtioihin.
Euroopan unionin jäsenmaana Suomen kauppapolitiikka on osa EU:n yhteistä
kauppapolitiikkaa. Kauppapolitiikka on unionin yksinomaisessa toimivallassa. Tämä
tarkoittaa sitä, että EU:n komissio tekee yhteistä kauppapolitiikkaa koskevat aloitteet ja
ehdotukset sekä neuvottelee kauppapoliittisista sopimuksista kolmansien maiden kanssa.
Komissio käyttää EU:n ääntä maailman kauppajärjestössä WTO:ssa, jonka tärkein tavoite
on kaupan vapauttaminen.
Eläinten hyvinvointi taka-alalla
Kansainvälisessä kauppapolitiikassa eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat moniin
muihin kysymyksiin verrattuna jääneet varsin vähälle huomiolle. Varsinkin maailman
kauppajärjestön WTO:n piirissä käytävissä kaupan vapauttamisneuvotteluissa pääpaino on
maatalouden sisäistä tukea, markkinoille pääsyä ja vientitukea koskevissa kysymyksissä.
Uruguayn kierroksella eläinten hyvinvointia koskevat asiakohdat jätettiin ei-kaupallisina
näkökohtina edellä mainittujen asioiden ulkopuolelle ja tulevien neuvottelukierrosten varaan.
Uruguayn kierros oli maailmankaupassa viimeinen, vuonna 1994 ratkaisuun saatettu
neuvottelukierros, joka johti WTO:n syntymiseen.
Nykyistä WTO:n Dohan
kauppaneuvottelukierrosta on käyty vuodesta 2001 saakka. Monista yrityksistä huolimatta
ratkaisua neuvotteluissa ei ole saavutettu.
Täysin vailla huomiota eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset eivät ole nykyisessä
kauppasopimuksessa. Uruguayn kierroksella tehdyssä SPS-sopimuksessa (Agreement on
Sanitary and Phytosanitary Measures) terveys- ja kasvinsuojelutoimista mitään maata ei tule
estää ottamasta käyttöön tai panemasta täytäntöön toimia, jotka ovat tarpeen ihmisten,
eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojelemiseksi. Toimenpiteitä ei kuitenkaan saa
soveltaa tavalla, joka muodostaa mielivaltaisen tai perusteettoman syrjinnän välineen niiden
kauppaa käyvien maiden välillä, joissa vallitsee samanlaiset olosuhteet. Muilta osin WTOpääsopimus, kuin myös sopimus maataloudesta, jättävät eläinten hyvinvointiin liittyvät
kysymykset neuvoteltaviksi ja sovittaviksi vasta tulevilla kierroksilla.
Dohan kehityskierroksen neuvotteluissa EU ehdotti ei-kaupallisina näkökohtina
alennusvelvoitteiden ulkopuolelle luettavaksi ne eläinten pidossa syntyvät lisäkustannukset,
jotka ovat lähtöisin korkeammista hyvinvointistandardeista ja joilla on korkeintaan vähäisiä
vaikutuksia kauppavirtoihin. EU:n alkuperäinen neuvottelukanta valmisteltiin Suomen
toimiessa EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999. EU:n esittämä näkökulma on kuitenkin
jäänyt taka-alalle vailla laajempaa kannatusta neuvotteluihin osallistuvien maiden
keskuudessa. Tässä vaiheessa Dohan kehityskierrosta ei ole mahdollista esittää tarkempaa
arviota, millä tavoin eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset kirjautuvat varsinaiseen
maataloussopimukseen.
Kotimaisen eläintuotannon edellytyksiä tuettava
EU:n maatalouspolitiikan on huolehdittava elintarviketurvallisuuden ylläpitämisestä. Myös
eläin- ja kasvitautien leviämisen ehkäiseminen sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnista
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huolehtiminen ovat asioita, joista on huolehdittava. Muuta maailmaa korkeammat standardit
tuovat eurooppalaisille tuottajille lisää kustannuksia. Euroopan unionin maatalouspolitiikassa
tarvitaankin välineitä, joilla kilpailutilannetta Euroopan unionin ja muiden maiden tuotannon
välillä kyetään tasaamaan.
Suomessa maatalouden, myös kotieläintuotannon, tuotantokustannukset ovat korkealla
tasolla pohjoisista olosuhteistamme johtuen. Suomalaisen maataloustuotannon
toimintaedellytysten kannalta on erityisen tärkeää, että EU:n maatalouspolitiikassa olosuhdeerojamme alhaisempien tuotantokustannusten maihin pystytään tasaamaan. Avoimilla EU:n
sisämarkkinoilla
ja
jatkuvasti
vapautuvilla
maailmanmarkkinoilla
suomalaisen
kotieläintuotannon edellytykset voivat käydä ajanoloon mahdottomiksi, mikäli
tuotantokustannukset ovat jatkuvasti muita korkeammalla tasolla, eikä keinoja korkeampien
kustannusten
kompensoimiseksi
ole
käytettävissä.
Toisaalta
suomalaisen
maataloustuotannon menestys perustuu kuluttajien haluun ostaa suomalaisia tuotteita.
Ainoastaan vastuullinen tuotantotapa, jossa huolehditaan myös tuotantoeläinten
hyvinvoinnista, on tie, jolla kuluttajien luottamus saavutetaan.
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8.
Elinkeinon
toimet
eläinten
hyvinvoinnin
esimerkkitapauksena vuoden 2009 sikalavideokohu

parantamiseksi:

Sanna Nikunen, Sikava
Suomalainen sikatuotanto sai kolauksen joulukuussa 2009, kun YLE TV2 esitti
eläinsuojeluaktivistien kuvaamia videoita suomalaisilta sikatiloilta. Videoilla näkyi muun
muassa sairaita, vammautuneita ja kuolleita sikoja sekä huonoja, jopa lainvastaisia
sikalaolosuhteita. Tämä oli toinen kerta, kun vastaavia videoita esitettiin Suomen
televisiossa. Jutun jälkipuinnin yhteydessä sikasektori päätti yhteisesti tehdä kaiken
voitavansa tarjotakseen kuluttajille oikeaa tietoa sikataloudesta ja lisätäkseen sianlihan
tuotantoketjun avoimuutta niin paljon kuin mahdollista. Mukaan sitoutuivat tuottajajärjestö
MTK sekä suurimmat teurastamot Elintarviketeollisuusliiton kautta. Huhtikuussa 2010
yhteistyöryhmä esitti maa- ja metsätalousministerille kuusikohtaisen toimenpideohjelman,
jota alettiin heti toteuttaa.
1) Hyvinvointimittarit laadunarvioinnin perusteena
Toimenpideohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota sikojen hyvinvointiin. Yhteistyöryhmä
haluaa kehittää hyvinvoinnin mittareita ja ottaa ne mukaan hyvinvoinnin kriteereiksi
teurastamoiden laatuketjuihin. Kehittämistyössä hyödynnetään EU:n Welfare Quality® hyvinvointiprojektin
tuloksia.
Mittareita
käytetään
sikatilojen
säännöllisessä
terveydenhuoltotyössä.
2) Sikojen terveydenhuollon raja-arvot
Suomalaista sikatiloista yli 90 % ja tuotannosta yli 95 % kuuluu sikatilojen
terveysluokitusrekisteri Sikavaan. Rekisteriä ylläpitävät Eläintautien Torjuntayhdistys ETT
ry:n kautta sen jäsenteurastamot. Sikava luokittelee sikatilat terveydenhuollon mukaan
kolmelle eri tasolle: alimmalla tasolla riittää kansallisen lainsäädännön noudattaminen,
ylemmillä
tasoilla
vaaditaan
muun
muassa
eläinlääkärin
kanssa
solmittu
terveydenhuoltosopimus, kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma, tuotantoseuranta sekä
säännölliset eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit. Vastuullisen sianlihan tuotannon tulee
asettua ennalta asetettuihin raja-arvoihin lihantarkastustulosten, emakoiden ja lihasikojen
kuolleisuuden sekä lääkkeiden käyttömäärien suhteen. Yhteistyöryhmän luomat vastuullisen
tuotannon raja-arvot ovat olleet käytössä vuoden 2011 alusta lähtien ja niiden täyttymistä
seurataan Sikavan avulla.
3) Terveydenhuollon ja sen seurantajärjestelmän kehittäminen
Sikavan puitteissa vuonna 2003 kehitetyn terveydenhuoltokäynnin sisältöä on uudistettu
vuoden 2011 alusta lähtien ottamalla siihen mukaan sikojen hyvinvoinnista kertovia
kriteereitä. Eläinlääkärit käyvät Sikavaan kuuluvilla tiloilla terveydenhuoltokäynnillä yleensä
4-6 kertaa vuodessa ja täyttävät jokaisella käynnillä terveydenhuoltokäyntilomakkeen. Uusia
sikojen hyvinvointiin liittyviä kriteereitä ovat muun muassa olosuhteiden arviointi, eläinten
sairastavuus ja kuolleisuus, emakoiden lapavauriot sekä kuntoluokitus. Kun tietokantaan
kertyy riittävästi tietoja, voidaan tehdä koko maata koskevia yhteenvetoja. Myös
terveydenhuoltosuunnitelmalomake uudistuu vuoden 2011 aikana. Uusi lomake helpottaa
eläinlääkäriä vuosittain tehtävän terveydenhuoltosuunnitelman laadinnassa.
4) Eläinlääkärien, tuottajien ja sidosryhmien koulutus
Eläinlääkäreiden taitoja sikojen terveydenhuollossa halutaan kohentaa. Uuden ehdon
mukaan
vain
koulutuksen
käyneet
eläinlääkärit
saavat
tehdä
Sikavan
terveydenhuoltosopimuksia. Sikava on kouluttanut 170 eläinlääkäriä maa- ja
metsätalousministeriön ja Eviran avustamana vuonna 2010; keväällä 2011 koulutettuja
eläinlääkäreitä oli jo 358.
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Suomen Sikayrittäjät ry kouluttaa sikatuottajia ja sidosryhmiä sikojen hyvinvointiin ja
terveydenhuoltoon
liittyen
vuosina
2010–2012.
Tuottajille
järjestetään kolme
koulutuskierrosta muun muassa sikojen hyvinvoinnista ja lääkkeiden käytöstä. Ensimmäisen
koulutuskierroksen aikana keväällä 2011 koulutettiin yli 1500 tuottajaa.
5) Eläinlääkäreiden tekemien terveydenhuoltokäyntien arvioiminen
Järjestelmän
uskottavuuden
parantamiseksi
eläinlääkäreiden
tekemiä
terveydenhuoltokäyntejä tullaan arvioimaan. Arvioinnista ja sen suorittamisesta on tilattu
selvitys Lihateollisuuden Tutkimuskeskukselta. Selvityksen perusteella tehdään päätös
eläinlääkäreiden terveydenhuoltokäyntien arvioinnin aloittamisesta.
6) Tutkimuksen edistäminen
Eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimusta halutaan edistää. Lihateollisuus on
mukana rahoittamassa Helsingin yliopiston hanketta, jossa testataan Welfare Quality® hyvinvointimittarien toimivuutta suomalaisilla sikatiloilla. Welfare Quality® -sertifikaatin
saaneet koulutetut neuvojat arvioivat 200 sikatilalla sikojen hyvinvointia tieteellisin perustein.
Tulosten perusteella voidaan verrata suomalaistilojen tasoa suhteessa muihin
eurooppalaisiin sikatiloihin.
Elinkeino ja teollisuus ovat edenneet sikojen hyvinvointityössä suurin harppauksin viime
vuosien aikana. Vuonna 2011 odotettavissa olevat tulokset Welfare Quality® -arvioinneista
kertovat, missä tällä hetkellä mennään.
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9. Koe-eläinten käyttö ja hyvinvointi sekä eläinkokeiden vaihtoehdot
Marianna Norring, Helsingin yliopisto / Juliana von Wendtin säätiö
Koe-eläiminä käytettävien eläinten määrä on huomattavasti vähäisempi verrattuna
esimerkiksi tuotantoeläinten määrään. Kuitenkin kokeiden eläimille aiheuttama kipu,
kärsimys ja rasitus ovat usein suurempia kuin muissa eläintenkäyttötavoissa. Siksi
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota tämän vähäisemmänkin eläinjoukon
tilanteeseen.
Koe-eläinten määrät
Koe-eläiminä Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, käytetään pääasiassa hiiriä.
Tutkimusmenetelmien muuttuminen geeniteknologian kehittyessä on lisännyt niiden käyttöä.
Eläinkoelaboratorioissa käytetään myös rottia ja muita jyrsijöitä sekä kaniineja. Kalojen
käyttö on runsasta geeniteknisessä tutkimuksessa ja kalanviljelyyn liittyvässä toiminnassa.
Muiden eläinlajienkäyttö on määrällisesti vähäisempää. (Kuva 2)
Kaikkia kokeita varten kasvatettuja eläimiä ei lasketa mukaan koe-eläinmääriin, vaan
tilastoissa koe-eläinten käytöstä ilmoitetaan vain varsinaisiin koetoimenpiteisiin päätyneiden
eläinten lukumäärät. Varsinaisiksi koetoimenpiteiksi luetaan pääsääntöisesti neulanpiston
aiheuttaman kivun veroista tai sen ylittävää kipua tuottavat kokeet. Lisäksi joitain
tavallisimpia toimenpiteitä on rajattu määritelmän ulkopuolelle, kuten geeninäytteen
ottaminen tai eräät kalojen merkintätavat.
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Kuva 2. Eläinkokeita varten kasvatettujen eläinten lukumäärät viime vuosilta (lukumäärät
eivät sisällä kaloja) jaoteltuna varsinaisissa eläinkokeissa, muussa tutkimuskäytössä sekä
muussa tarkoituksessa kasvatettuihin eläimiin
Koe-eläintoiminnan sääntely
Laki ja asetus koe-eläintoiminnasta astuivat voimaan vuonna 2006. Lainsäädännössä on
hallitsevana periaatteena eläinkokeiden vähentäminen ja korvaaminen, mutta kokeiden
määrään tällä ei ole ollut vaikutusta. Luvat eläinkokeille myöntää kansallinen
eläinkoelautakunta. Lautakunnan jäsenet edustavat eläinlääketieteen, tutkimuksen, koeeläinten hoidon, eläinsuojelun ja etiikan asiantuntemusta. Lupien ja koe-eläinlaitosten
valvonnasta vastaavat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.
Vuonna 2010 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin tieteellisiin tarkoituksiin
käytettävien eläinten suojelusta. Direktiivi on pantava täytäntöön osana suomalaista
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lainsäädäntöä 2013. Uuden direktiivin myötä avoimuus kokeiden ympärillä lisääntynee.
Direktiivi velvoittaa toimenpiteiden luokitteluun kivuliaisuuden perusteella sekä takautuvaan
arviointiin
kokeiden
hyödyllisyyden
suhteen.
Direktiivissä
määritellään
myös
laboratorioeläinten häkkikoot ja olosuhdevaatimukset.
Koe-eläinten hyvinvointi
Koe-eläinten hyvinvointia tutkitaan Suomessa pääasiassa Kuopion ja Oulun yliopistoissa ja
Eläinten hyvinvoinnin ANIWEL-tutkijakoulussa. Vaihtoehtomenetelmien asiantuntijakeskus
FICAM (Finnish Centre for Alternative Methods) toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Se
kehittää eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja tiedottaa aiheesta. Euroopan komission
alainen tutkimuskeskus ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods)
valvoo uusien vaihtoehtoisten menetelmien hyväksyntää Euroopassa. Koe-eläintoiminnan
yhteistyöryhmä KYTÖ on laatinut ohjeistusta ja järjestänyt seminaareja geenimuunneltujen
eläinten hyvinvoinnista ja luonnonvaraisten eläinten käytöstä koe-eläiminä sekä tiedottanut
kotimaisista pätevöitymiskursseista.
Eläinkokeiden vaihtoehtoiset menetelmät
Eläinkokeita pyritään ensisijaisesti korvaamaan muilla tutkimusmenetelmillä, käytettyjen koeeläinten määrää pyritään vähentämään ja koe-eläinten hyvinvointia pyritään parantamaan.
Eläinkokeita korvaavina menetelminä tehokkaimpia ovat solu- ja kudosviljelymenetelmät,
joiden avulla saadaan tietoa biologisista prosesseista. Tietokoneavusteiset, tietomassoja
hyödyntävät in silico -tekniikat valottavat biologisten ilmiöiden laajempia vaikutuksia.
Kokeissa tarvittavaa eläinmäärää pystytään huolellisella suunnittelulla usein vähentämään.
Suuri osa eläinkokeista olisi mahdollista saada täysin kivuttomiksi valitsemalla eläimiä
vähemmän rasittavia koetekniikoita ja hyödyntämällä tietoa eläinten kivun kokemuksesta ja
eläinlääkinnästä. Häkkiolosuhteiden arviointi ja kehittäminen on avainasemassa kaikkien
koe-eläinlaboratorioissa pidettävien eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.
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10. Tuotanto- ja teuraseläinten oikeudellisen hyvinvoinnin valvontaan liittyvä
viranomaistoiminta
Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi
Eläinsuojelulain tarkoitus ja sen merkitys
Eläinsuojelulain (ESL 247/1996) tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella
tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Eläinsuojelulainsäädännössä on osaksi säädetty niistä vähimmäisvaatimuksista, joiden on
täytyttävä, jotta tuotanto- ja teuraseläinten hyvinvoinnin ja suojelun tasoa voidaan pitää
oikeudellisesti määritellen riittävänä. Toisaalta osa eläinsuojelulainsäädännön säännöksistä
on avoimia, jotta eläinsuojeluviranomainen virkatehtäviä toimittaessaan voi edistää eläimen
hyvinvointia säännösten tulkinnan ja harkintavaltansa kautta. Eläinsuojelusääntely ja
lainsäädännön soveltaminen (johon sisältyy myös lainsäädännön tulkinta ja harkinta
yksittäistapauksissa) määrittävät eläimen oikeudellisen hyvinvoinnin tason. Eläinyksilön
sopeutumismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että viranomaistoiminta on
eläinsuojelulain tarkoituksen mukaista.
Hallituksen esityksessä eläinsuojelulaiksi (HE 36/1995) määritellään se, mitä eläimen
kärsimyksellä, kivulla ja tuskalla tarkoitetaan. Esityksessä todetaan, että eläimiä tulisi
säästää kaikelta vältettävissä olevalta kärsimykseltä. Toisaalta siinä todetaan myös, että
eläinten pitoon ja teurastamiseen liittyy sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa eläimelle
kärsimystä, kipua tai tuskaa.
Yllämainittuja lauseita on pidettävä lainsäätäjän tahdonilmaisuina harkittaessa sitä, tuottaako
jokin tekijä, toiminta tai toimenpide eläimelle tarpeellista vai tarpeetonta kärsimystä. Eläimen
hyvinvointia ei hallituksen esityksessä eikä lainsäädännössä ole tarkasti määritelty.
Hyvinvoinnin edistämisen tulisi kuitenkin sisältyä siihen harkintaan, joka liittyy lain nojalla
tapahtuvaan tarkempaan aineelliseen sääntelyyn. Lain tarkoituksen pitäisi myös näkyä
niissä hallinnollisissa toimenpiteissä, joihin eläinsuojeluviranomainen valvontatoiminnassaan
ryhtyy. EU-tuomioistuin on kannanotoissaan ja tuomioissaan todennut, että lainsäädännön
tulkinta ja soveltaminen sekä eri näkökantojen tapauskohtainen yhteensovittaminen ei saa
johtaa sellaiseen lopputulokseen, että lain tarkoitus – eläinten suojeleminen ja hyvinvoinnin
edistäminen – jää merkityksettömäksi.
Viranomaistoiminta eläinsuojeluvalvonnassa vuosina 1996–2006
Väitöskirjassani (Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande +
hyperlinkki, tarkastettavana syksyllä 2011) tutkimuksen kohteena ovat olleet sekä eläimen
suojelun ja hyvinvoinnin sääntely että eläinsuojeluviranomaisten toiminta (eläimen omistajan
oikeussuoja).
Tässä
raportoidaan
ainoastaan
tuloksista
eläinsuojeluvalvonnan
viranomaistoiminnasta vuosina 1996–2006.
Ilmoitukset ja päätökset, joita teurastamoissa toimivat tarkastuseläinlääkärit tekevät
eläinsuojelulain nojalla, ovat pääsääntöisesti olleet selkeästi ja tarkasti kirjattuja.
Tarkastuseläinlääkärien valvontatoiminnassa kynnys sille, mitä on pidetty tarpeettomana
kärsimyksenä, on kuitenkin asetettu eläimen kannalta korkealle. Epäkohdat, joihin on
puututtu eläinsuojelupäätöksin, ovat ylittäneet selkeästi eläinsuojelulainsäädännön
noudattamisena pidettävän rajan. Epäkohtia ei välttämättä ole ilmoitettu poliisille
eläinsuojelulain mukaisesti, vaikka kyseessä olisi ollut selkeä eläinsuojelulainsäädännön
noudattamatta jättäminen.
Kunnaneläinlääkärin valvontatoiminnassa kirjaamiskäytäntö on ollut vaihtelevaa ja osittain
ristiriidassa epäkohtien korjaamiseksi määrättyjen toimenpiteiden kanssa. Toimenpiteisiin ei
ole aina ryhdytty, vaikka epäkohtia on todettu. Pääsääntöisesti kunnaneläinlääkärit eivät ole
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perustelleet päätöksiään hallintolain mukaisesti. Perustelujen puute on huolestuttavaa niin
eläimen kuin sen omistajan tai haltijan kannalta tarkasteltuna, ja siihen voi liittyä eläimen
oikeudellisen hyvinvoinnin tasoa heikentäviä vaikutuksia. Perustellun päätöksen
tarkoituksena on suojella asianosaista mielivaltaiselta hallintotoiminnalta. Perustelu on
oleellista myös päätöksenteon arvioimisen ja hallintotoimien avoimuuden edistämisen
kannalta.
Ylempien eläinsuojeluviranomaisten virkatoimintaa kuvastaa tunnusmaisimmin se, että
viranomainen on ensisijaisesti vastannut ulkoa tuleviin ärsykkeisiin. Viranomaistoiminnan
itsenäinen, eläinten hyvinvointia edistävä toiminta on jäänyt vähäisempään rooliin. Toiminta
on ollut passiivista erityisesti hankalissa tulkintatilanteissa, jotka vaatisivat ylempien
viranomaisten kannanottoja asiaan. Yksittäisten virkatoimituksien osalta on jäänyt osittain
epäselväksi, mikä niiden perimmäinen tarkoitusperä on ollut.
Eläinten suojelun ja hyvinvoinnin taso jää eläimen kannalta heikoksi, jos lainsäädäntöä ei
tulkita ja sovelleta eläimen parhaaksi eläinsuojelulain tarkoituksen mukaisesti. Tiedostamalla
ja sisäistämällä eläinsuojelulain perimmäinen tarkoitus voidaan paremmin edistää eläinten
oikeudellista hyvinvointia ja asianosaisten oikeusturvaa.
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11. Eläinsuojelujärjestöt eläinten hyvinvointitoimijoina
Helinä Ylisirniö, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry
Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry
Erja Veivo, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry
Suomen suurimmat eläinsuojelujärjestöt
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto, Animalia sekä Helsingin eläinsuojeluyhdistys
HESY ovat suurimmat kansalliset eläinsuojelujärjestömme. Maa- ja metsätalousministeriön
vuosittainen valtionapu eläinsuojelujärjestöille jakautuu näiden kolmen sekä eläinkokeille
vaihtoehtoisten menetelmien tutkimusta tukevan Juliana von Wendtin säätiön kesken.
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY on tehnyt eläinsuojelutyötä toimialanaan kaikki
eläimet vuodesta 1901 lähtien. SEY pyrkii edistämään eläinten hyvinvointia
yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin kampanjoilla, lausunnoilla ja kannanotoilla,
tiedottaen sekä ennaltaehkäisevästi erityisesti lasten ja nuorten parissa. Käytännön
eläinsuojelutyötä tehdään paikallisyhdistysten ja vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien ja neuvojien voimin. SEYn eläinsuojeluvalvojat tekevät muun muassa eläinsuojelutarkastuksia
ja neuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin sekä antavat sähköposti- ja puhelinneuvontaa.
Vuonna 1961 perustettu Animalia on asiantuntijajärjestö, joka toimii tiedottamalla,
kampanjoimalla ja vaikuttamalla lainsäädäntöön. Animalia vastustaa sellaista eläinten
kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden lajityypillistä
käyttäytymistä. Järjestö vaatii, että eläinten hyvinvointi ja oikeudet huomioidaan nykyistä
paremmin lainsäädännössä, koulutuksessa ja jokapäiväisissä suhteissa eläimiin. Animalian
päätoimintakohteita ovat maatalouden eläimet, turkistarhaus sekä eläinkokeet.
Vuonna 1874 perustetun Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY:n päätoiminta-alueita ovat
kodittomien lemmikkieläinten auttaminen sekä neuvonta- ja valistustyö. Yhdistys pyrkii
parantamaan kaikkien eläinten asemaa ja elinoloja kampanjoimalla, tiedottamalla sekä
antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on edistää vastuullista lemmikinpitoa ja
estää muun muassa tehotuotannossa, turkistarhauksessa, metsästyksessä, eläinkokeissa,
sirkuksissa ja viihteessä esiintyvää eläinten väärinkäyttöä.
Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi
SEY, Animalia ja HESY toimivat itsenäisesti, mutta tekevät myös yhteistyötä keskenään
ajankohtaisissa kysymyksissä. Järjestöt ovat muun muassa keränneet allekirjoituksia
vetoomukseen, jossa vaaditaan Suomeen maailman edistyneintä eläinsuojelulakia, sekä
osallistuneet yhteiskampanjaan ”Eläimille elämisen arvoiset olot: eläimet eivät saa kärsiä
ruoantuotannossa”. Animalia ja SEY ovat laatineet yhdessä tavoitteensa vuonna 2011
valittavan Suomen hallituksen ohjelmaan sekä perustaneet eläinsuojeluun ja poliittiseen
päätöksentekoprosesseihin liittyvät elainpolitiikka.fi -verkkosivut, joiden tarkoituksena on
antaa kansalaisille tietoa kansanedustajien ja ehdokkaiden toimista eläinten hyvinvoinnin
puolesta.
Järjestöt toimivat erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa, kuten tuotantoeläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, kansallisessa eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmien
yhteistyöfoorumi
FINCOPA:ssa,
koe-eläintoiminnan
yhteistyöryhmä
KYTÖ:ssä,
oikeusministeriön eläinsuojelurikoksia pohtivassa työryhmässä sekä eläin- ja
ympäristöjärjestöjen muodostamassa Hyvän ruoan verkostossa. Ne antavat säännöllisesti
lausuntoja lakiuudistuksiin sekä vaativat aktiivisesti lainsäädännön muutoksia, jotka
parantavat eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Järjestöt tekevät myös yhteistyötä
kansainvälisten eläinsuojeluyhdistysten kanssa ja ovat jäsenjärjestöinä useissa
kansainvälisissä järjestöissä ja neuvostoissa.
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SEY kampanjoi ja tekee nuorisotyötä
SEYn käytännön eläinsuojelutyötä toteuttavat noin 40 paikallisyhdistystä ja 120
vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ja -neuvojaa eri puolilla Suomea. Eläinsuojeluvalvojat
neuvovat eläinten hyvinvointiasioissa sekä paikan päällä että puhelimitse.
Paikallisyhdistykset hoitavat löytöeläimiä, toimivat eläinsuojeluasiantuntijoina, tiedottavat
eläinasioista ja järjestävät kissojen leikkauskampanjoita sekä muita eläinsuojelutapahtumia.
SEYn käytännön toimintaa viime vuosien ajalta edustavat yhteistyökampanjat eri tahojen
kanssa, kuten Älä tuo pimeää koiraa -seminaari, koirien pitkäaikaisen ja toistuvan
näyttelyhäkissä pidon lainvastaisuudesta muistuttavan Älä häkitä -kampanja, Kissakaveria ei
jätetä -kampanja kodittomien kissojen auttamiseksi sekä Lehmät laitumelle! ja Kanat
kartanolle! -tapahtumat, joka muistuttivat lehmien oikeudesta laiduntamiseen sekä
kanaloiden arjesta. SEY on tuottanut Eläintaitokoulutus ELLU -nimeä kantavan eläinten
hyvinvointikoulutuskokonaisuuden lapsille ja nuorille.
Yksi SEYn pääkampanja-ajankohdista on Eläinten viikko 4.-10.10., jolloin SEYn
kampanjoiden teemoina ovat olleet muun muassa hevosten hyvinvointi, luonnonvaraiset
eläimet ja ihmisten tavat auttaa niitä erilaisissa ongelmatilanteissa, kalojen hyvinvointi sekä
sikojen hyvinvointi, jonka edistämiseksi SEY on tehnyt yhteistyössä Animalian kanssa
koululaisille ja opiskelijoille suunnatut julkaisut sekä www.sikatieto.fi -verkkosivuston.
SEY vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön ja päätöksentekoon mm. lausunnoin,
tiedottamalla ja neuvottelemalla. SEY on myös tehnyt viime vuosina lukuisia lakialoitteita,
kuten aloitteen eläinasiavaltuutetun viran perustamisesta. SEY painottaa ennaltaehkäisevän
toiminnan merkitystä ja järjestää lapsille muun muassa leiri- ja kerhotoimintaa sekä vierailee
lukuisissa kouluissa kertomassa eläinsuojeluasioista.
Animalia pyrkii vaikuttamaan poliittisesti
Animalia on toiminut käytännössä muun muassa jalkautumalla kadulle, messuille,
festivaaleille ja muihin tapahtumiin kertomaan ajankohtaisista teemoista ja tiedottamaan
eläinsuojeluasioista. Järjestö on toiminut eläinten hyvinvoinnin teemojen parissa pyrkien
vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädännön muutoksiin voimakkaalla poliittisella
vaikuttamisella. Keskeisiä vaikutustapoja ovat eläinkunnan tuotteiden kulutuksen
vähentämisen ja kasvisruoan käytön puolesta puhuminen.
Animalian kansainvälisiä kampanjointiteemoja ovat olleet muun muassa koe-eläindirektiivi,
kemikaalilainsäädäntö ja kosmetiikan eläinkokeet, broileridirektiivi, munijakanoja koskeva
lainsäädäntö, porsaiden kastrointi, sikojen elinolosuhteet, eläinkuljetukset sekä
teurastuslainsäädäntö. Animalia on kampanjoinut myös turkistuotannon kieltojen puolesta eri
maissa sekä turkisten käytön vähentämiseksi muodissa. Vapaaehtoisista koostuva
Animalian Karhuryhmä on toiminut Aasian sappikarhujen puolesta.
Myös Animalian nuorisotoiminta on aktiivista: Animalia on muun muassa toteuttanut yhdessä
Luonto-Liiton kanssa koko maan laajuisen kouluvierailuhankkeen. Hankkeessa tuotettiin
nuorille suunnattua tietomateriaalia eläintuotannosta ja sen ympäristövaikutuksista,
koulutettiin kouluvierailijoita ja vierailtiin useissa kymmenissä kouluissa vuosittain.
HESY auttaa kodittomia eläimiä käytännössä
HESY tekee laajamittaista, koko maan kattavaa tiedotus- ja valistustyötä liittyen
ajankohtaisiin eläinsuojeluasioihin ja lemmikkien hoitoon, kuten pentutehtailuun, eläinten
salakuljetukseen ja lemmikin vastuulliseen hoitoon myös laman aikana. HESY:n
Eläinsuojelukeskuksessa käy vuosittain noin viisikymmentä koululais-, opiskelija- ja
kerhoryhmää tutustumassa toimintaan. Vierailuryhmiä valistetaan löytöeläintoiminnasta,
eläinsuojelusta ja siitä, miten toimia loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten kanssa.
Lisäksi HESY:n työntekijät ja hallituksen jäsenet käyvät kertomassa yhdistyksen toiminnasta
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kouluissa, tapahtumissa ja harrastuskerhoissa. Toimistossa, päivystyspuhelimessa ja
sähköpostitse annetaan neuvoja eläinsuojeluun ja eläintenhoitoon liittyvissä asioissa.
HESY tekee konkreettista eläinsuojelutyötä ottamalla hoitoon kodittomia seuraeläimiä ja
etsimällä niille uudet kodit. Vuonna 2010 HESY: n hoiviin päätyi 483 avun tarpeessa olevaa
eläintä,
joista
suurin
osa
oli
löytöeläimiä.
HESY:lle
toimitetaan
myös
eläinsuojeluviranomaisten huostaan ottamia ja sosiaalisista syistä hoitoon joutuvia eläimiä,
joiden osuus on viime vuosina kasvanut lähes 40 %:iin kaikista hoitoon tuoduista eläimistä.
HESY on jatkuvasti yhteydessä kotimaan eri viranomaisiin eläinsuojeluasioissa ja tekee
yhteistyötä suomalaisten eläin- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa.
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12. Eläinten hyvinvoinnin koulutus ja opetus
12.1 Eläinten hyvinvointi valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa
Valtakunnallisten esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa
ei erikseen mainita eläinten hyvinvointia. Opetussuunnitelmiin on kirjattu ympäristön
hyvinvointi sekä elämän arvostus ja kunnioitus. Kuntatasolla opetussuunnitelmissa on
mahdollista korostaa eläinten hyvinvointia. Kuntatason suunnitelmien on kuitenkin
pohjauduttava valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin.
Esiopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa (2010) todetaan, että
esiopetuksessa lapsi oppii pohdintaa oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa
vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vahvistuu. Tähän perusteiden kohtaan voidaan
periaatteessa nähdä liittyvän myös eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, vaikkei sitä
erikseen perusteissa mainita.
Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) edellyttävät
oppilaiden kasvattamista vastuullisuuteen sekä havaitsemaan ympäristön hyvinvoinnissa
tapahtuvia muutoksia. Eläinten hyvinvoinnin voidaan katsoa liittyvän ympäristön
hyvinvointiin, mutta sitä ei mainita erikseen. Erityisesti biologian opetuksessa oppilaita
kasvatetaan elämän arvostamiseen ja ympäristön vaalimiseen. Perusopetuksessa opetetaan
eläinten hyvinvointiin läheisesti liittyvää eläinten käyttäytymistä eli etologiaa; painotus on
luonnoneläimissä.
Lukion opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden (2003) mukaan lukio-opetuksen
yhtenä lähtökohtana on elämän kunnioitus. Biologian opetuksen tavoitteissa korostetaan
ympäristövastuullisen käyttäytymisen edistämistä. Eläinten hyvinvointia on mahdollista
käsitellä lukion biologian kursseilla Eliömaailma ja Ympäristöekologia. Lukion oppisisällöt
ovat kuitenkin varsin laajoja suhteessa tuntimääriin, ja esimerkiksi biologian opettajista osa
joutuu ajanpuutteen takia jättämään jopa osia pakollisten kurssien sisällöistä käsittelemättä.
Opettajat tekevät valintoja useimmiten sillä perusteella, että käsitellyiksi tulisivat ainakin ne
aiheet, joiden arvellaan tulevan ylioppilaskirjoituksiin. Esimerkiksi eläinten käyttäytyminen on
sellainen lukion biologian pakollisiin kursseihin sisältyvä osa-alue, joka jää tästä syystä
käsittelemättä osassa lukioista. Jotta eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin lukion biologian
jonkin kurssin varsinaiseen sisältöön, se edellyttäisi, että ylioppilastutkintolautakunta alkaisi
sisällyttää joinakin vuosina eläinten hyvinvointia koskevan kysymyksen biologian
ainereaaliin. Ruotsissa lukioissa on mahdollista opiskella eläinoppiainetta (Ämne Djur) jopa
kuuden kurssin verran.
Kunnat koulutuksen järjestäjinä laativat paikallisella tasolla kouluissa noudatettavat
opetussuunnitelmat valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuen. Niissä olisi mahdollista nostaa
esille erikseen myös eläinten hyvinvoinnin näkökulma. Perusopetuksessa ja lukiossa
opettajien mahdollisuuksia käsitellä eläinten hyvinvointiasioita rajoittaa se, että aihe ei sisälly
merkittävässä laajuudessa minkään aineen oppikirjoihin. Opettajankoulutukseen ei
myöskään sisälly tiedollisten valmiuksien antamista eläinten hyvinvointiasioiden
opettamiseen. Esimerkiksi biologian opettajaksi opiskelevien tutkintovaatimuksiin ei sisälly
tämän alan kursseja.
Eläimiin liittyvää ammatillista peruskoulutusta antavat opetushallituksen oppilaitokset
toteuttavat ammatillisen perustutkinnon perusteita. Näihin luonnonvara- ja ympäristöalan
tutkinnon perusteisiin sisältyy aina eläinten hyvinvoinnista huolehtimisen opettaminen.
Esimerkiksi karjatalouden ammattitutkinnon nimi on muutettu tuotantoeläinten hoidon ja
hyvinvoinnin
ammattitutkinnoksi.
Ammatillisessa
peruskoulutuksessa
virallisia
perustutkintonimikkeitä, joihin liittyy eläinten hyvinvoinnin koulutusta, ovat maaseutuyrittäjä,
turkistarhaaja, eläintenhoitaja, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja ja poronhoitaja. Lisäksi
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on erilaisia ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja, jotka valmistavat ammattiin eläinten
parissa. Esimerkiksi eläintenhoitajan ammattitutkintoon on liitetty uutena osaamisalana
eläintenkouluttajan ammattitutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona.
Eläimiin liittyviin ammatteihin valmistavia tutkintonimikkeitä (Taulukko 1) on virallisesti vain
ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa ei ole virallisia
tutkintonimikkeitä.
Taulukko 1. Eläimiin liittyvien koulutusten tutkintonimikkeitä ja oppilaitoksia
PERUSTUTKINNOT
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
- poronhoitaja
Maatalousalan perustutkinto
- eläintenhoitaja
- turkistarhaaja
-maaseutuyrittäjä
Hevostalouden perustutkinto
- hevostenhoitaja
- ratsastuksenohjaaja
AMMATTITUTKINNOT
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
Eläintenhoitajan ammattitutkinto
Seminologin ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
AGROLOGITUTKINTO (AMK)
Luonnonvara-alan AMK-agrologitutkinnon maaseutuelinkeinoissa voi suorittaa seuraavissa
ammattikorkeakouluissa: Axxell, Hämeen, Jyväskylän, Oulun seudun, Pohjois-Karjalan,
Rovaniemen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.
Iktyonomin AMK-tutkinnon voi suorittaa Turun ammattikorkeakoulussa.
LUONNONVARA-ALAN OPPILAITOKSIA, JOILLA ELÄIMIIN LIITTYVÄÄ KOULUTUSTA
Ahlmanin ammattiopisto, Tampere
Amiedu
Ammatti-instituutti Iisakki, Osara, Hämeenkyrö
Ammattiopisto Lappia, Tervola
Ammattiopisto Luovi, Muhos
Etelä-Savon ammattiopisto, Otavan koulutila, Mikkeli
Haapajärven ammattiopisto, Haapajärvi
Harjun oppimiskeskus, Virolahti
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Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki
Hyria, Hyvinkää
Hämeen ammatti-instituutti, Mustiala
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Saarijärvi
Järviseudun ammatti-instituutti, Alajärvi
Kainuun ammattiopisto, Seppälä, Kajaani
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kannuksen yksikkö
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Kaustisen Raviopisto
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto, Perhon yksikkö
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntsälä
Koulutuskeskus Salpaus, Asikkala
Koulutuskeskus Sedu, Ilmajoki
Kouvolan seudun ammattiopisto, Anjalankoski
Lannäslundskolan Optima, Pietarsaari
Lapin ammattiopisto, Rovaniemi
Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Loimaa
Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulu
Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Tarvaala, Saarijärvi
Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu
Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kitee
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Ruukin maaseutuopisto, Siikajoki
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi
Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Ilmajoki
Suupohjan ammatti-instituutti, Kauhajoki
Yrkesakademin i Österbotten, Vaasa
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos, Tuorla, Piikkiö
Ylä-Savon ammattiopisto, Iisalmi
Ypäjän hevosopisto, Ypäjä
Yrkesinstitutet Sydväst, Kemiö
Oppilaitosten
tarkemmat
Koulutusnetistä.

yhteystiedot

löytyvät

Opetushallituksen

ylläpitämästä

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huomioinut eläinten hyvinvoinnin
opetuksen ja koulutuksen lisäämisen tarpeellisuuden ja ottanut kantaa lapsille ja nuorille
suunnatun eläinten hyvinvoinnin opetuksen lisäämisen puolesta.
12.2 Eläinten hyvinvoinnin opetus yliopistoissa
Suomessa ei ole tarjolla kokonaista maisteritason opintokokonaisuutta eläinten
hyvinvoinnista. Soveltavissa luonnontieteissä erillisiä maisteritason opintoja eläinten
hyvinvoinnissa tarjoavat lähinnä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
eläintenpito- ja hyvinvointi -oppiaine sekä Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja
metsätieteiden tiedekunnan biotieteiden koulutusohjelman soveltavan eläintieteen linja
Kuopion kampuksella. Itä-Suomen yliopiston eläinten hyvinvoinnin koulutus on siirtymässä
osaksi Joensuun kampuksen biologian koulutusohjelmaa. Näissä molemmissa yliopistoissa
ovat myös maamme ainoat eläinten hyvinvointitieteen professuurit. Lisäksi Helsingin
yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa on eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun
kliinisen opettajan virka.
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Biologian opintoja tarjoavissa yliopistoissa on mahdollista opiskella eläinten hyvinvointiin
liittyvää käyttäytymisekologiaa. Biologian alaan kuuluvan käyttäytymisekologian opetuksessa
ja tutkimuksessa käsitellään yleensä luonnoneläimiä.
Yliopistoissa annettavaan tutkijankoulutukseen sisältyy laboratorionisäkkäiden, lähinnä
rottien ja hiirten, käyttöön liittyviä kursseja, joilla opiskelija voi saada FELASA:n (Federation
of European Laboratory Animal Science Associations) B- tai C-kategorian mukaisen
pätevyyden eläinkokeiden tekemiseen tai johtamiseen. Muita eläimiä kuin nisäkkäitä
käyttäville tutkijoille ei ole tarjolla varsinaista eläinten hyvinvointiin liittyvää opetusta.
Esimerkiksi koekalastukset ovat ympäristöntutkimuksessa yleisesti käytetty menetelmä,
johon ei liity tutkijankoulutusvaiheessa annettavaa opetusta kalojen hyvinvoinnin
huomioonottamisesta.
Yhteiskuntatieteellistä eläinten hyvinvoinnin opetusta tarjoaa Itä-Suomen yliopiston
yhteiskunta- ja historiatieteiden tiedekunta Joensuun kampuksella. Yliopistojen eläinten
hyvinvointiaiheisia kursseja on koottu taulukkoon tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunnan verkkosivulle.
12.3 ANIWEL-tohtoriohjelma
Suomen Akatemia on vuodesta 2006 lähtien rahoittanut monitieteistä eläinten hyvinvoinnin
tutkijakoulua. Nyt toisella rahoituskaudellaan (2010–2013) ANIWEL-tohtoriohjelmaksi
nimetty
tutkijakoulu
keskittyy
paitsi
eläinten
hyvinvointiin,
myös
kliiniseen
eläinlääketieteeseen tarjoten alan jatko-opintojen ohjausta ja kursseja. ANIWELtohtoriohjelmassa on noin 60 tohtorintutkintoon tähtäävää jatko-opiskelijaa. Väitöskirjoja on
vuoden 2010 loppuun mennessä valmistunut 17. Ohjelmaa johdetaan Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Muut jäsenyliopistot ovat Itä-Suomen yliopisto, Oulun
yliopisto, Åbo Akademi ja Turun yliopisto. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT osallistuvat myös toimintaan.
12.4 EU:n kanta eläinten hyvinvoinnin opetukseen
EU:n eläinten hyvinvointipolitiikan lähtökohtana on Lissabonin sopimuksen 13. artikla. Siinä
eläimet tunnustetaan tunteviksi, jolloin niitä pitää kohdella niin, etteivät ne joudu
tarpeettomasti kärsimään. Näkökanta koskee ihmisten hoidossa olevia eläimiä, kuten
tuotantoeläimiä, kuljetettavia eläimiä ja teurastettavia eläimiä. Tämän vuoksi eläinten
hyvinvoinnin opetuksen merkitystä EU:ssa on päätetty korostaa. EU-komission mielestä
kansalaisten näkemyksiin ja tietämykseen eläinten hyvinvointiasioista on vaikutettava jo
lapsena, jolloin eläinten hyvinvointiasioissa valistaminen on kaikkein tehokkainta. Komission
aktiivisuudesta eläinten hyvinvoinnin koulutuksen suhteen kertoo, että Brysselissä
järjestettiin EU-komission ja Belgian toimesta ensimmäinen kansainvälinen konferenssi
eläinten hyvinvoinnin opetuksesta ja koulutuksesta vuoden 2010 lokakuussa.
Kaikkiin uusiin EU-tason eläinsuojelusäädöksiin liittyy nykyisin vaatimus eläinten kanssa
työskentelevien toimijoiden koulutuksesta ja perehtymisestä eläinten hyvinvointiin.
Esimerkiksi sikojen ja broilereiden suojelua koskeviin säädöksiin sekä eläinten lopetusta ja
kuljetusta koskeviin säädöksiin liittyy koulutusvelvoite.
12.5 Eläimiin liittyvää koulutusta
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on koonnut verkkosivulleen luettelon
viranomaisten, yliopistojen, järjestöjen ja elinkeinon järjestämistä eläinten hyvinvoinnin
koulutuksista. Luettelosta löytyvät muun muassa Eviran eläinsuojeluviranomaisille
järjestämät lukuisat eläinten hyvinvoinnin koulutustilaisuudet ja seminaarit.
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Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjesti vuonna 2010 Helsingissä kaikille avoimen eläinten
hyvinvointiseminaarin. Seminaarissa oli luentoja eläinten hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta
sekä viranomaisten esityksiä ja sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja.
Helsingin yliopiston eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus on järjestänyt vuosittain eläinten
hyvinvointifoorumin. Ensimmäisessä foorumissa vuonna 2008 käsiteltiin eläinten kipua,
seuraavassa 2009 hevosten hyvinvointia; vuoden 2010 foorumissa aiheena oli koirien
hyvinvointi.
Eri järjestöjen edustajat käyvät pyydettäessä kertomassa kouluissa eläinten
hyvinvointiasioista. Tällaisia kouluvierailijoita on ainakin Eläinsuojeluliitto Animalialla, Luontoliitolla, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:llä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK:lla.
12.6 Eläinten hyvinvoinnin koulutusmateriaaleja
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Tavoitteena terve ja hyvinvoiva eläin -esitteissä on
julkaistu
eläintenpitoa
ja
eläinten
hyvinvointia
koskevien
keskeisimpien
eläinsuojelusäädösten sisältö eläinlajeittain. Esitteet käsittelevät eri tuotantoeläimiä sekä
seura- ja harrastuseläimiä.
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY on tuottanut eläinten viikolle (vuosittain 4.-10.10)
vuodesta 1990 alkaen ilmaisen aineistopaketin, jota voi ladata ja tilata opetustarkoituksiin.
Aineistopaketeissa on käsitelty viime vuosina suomenhevosta, luonnoneläimiä, kaloja ja
sikoja. SEYn ja Animalian yhdessä 2010 tuottamaa sikoja koskevaa aineistopakettia tilattiin
kouluihin 70 000 kappaletta. Vuoden 2009 kala-aiheista eläinten viikon aineistoa painettiin
25 000 kappaletta. SEY on vuosikausia järjestänyt opetusministeriön rahoittamaa, lapsille ja
nuorille suunnattua koulutusta koirista, kissoista, kaniineista ynnä muista lemmikkieläimistä.
Kurssin suorittanut saa ELLU-eläintaitokortin osoitukseksi osaamisestaan.
Eläinten terveydenhuolto ETU on nimennyt vuoden 2011 vasikoiden terveyden ja
hyvinvoinnin teemavuodeksi ja organisoinut laajan Katse vasikkaan -yhteiskampanjan.
Kampanjan
avulla
on
tarkoitus
edistää
vasikoiden
hyvinvointia,
vähentää
vasikkakuolleisuutta ja hahmottaa vasikoiden hyvän hoidon merkitystä sekä maidon- että
lihantuotannossa.
Linkkejä
Opetushallitus: opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet
Eläimiin liittyviä koulutusaloja voi hakea esimerkiksi opetushallituksen ylläpitämästä
koulutusnetistä tai Studentum -koulutushakupalvelusta
Eläintutkintonimikkeet löytyvät luonnonvara- ja ympäristöala -nimikkeiden alta:
Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisten tutkintojen perusteiden päivitykset
SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n eläintaitokoulutus ELLU
Kana nimeltä ROSS 508, YLE:n sivusto broilerintuotannosta ja broilerinlihan kulutuksesta
FAO:n Gateway to Farm Animal Welfare: kansainvälinen eläinten hyvinvointitiedon sivusto,
josta löytyy esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin koulutusta antavia organisaatioita alasivulta
Directory
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EU:n terveys- ja kuluttaja-asioiden komissio: eläinten hyvinvoinnin opetus
Suomen Sikayrittäjien sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälityshanke
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: YouTubessa eläinten hyvinvointikanava,
jossa voi katsoa suomalaisilta kotieläintiloilta kuvattuja videopätkiä
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13. Eläinten hyvinvoinnin tutkimus
Eläinten hyvinvointi on nopeasti kasvava tutkimusala, joka on viime vuosina noussut
vahvasti perinteisten eläintutkimusalojen rinnalle. Eläinten hyvinvointitutkimus alkoi
Suomessa saada jalansijaa 1990-luvulla. Tiedon tarve eläinten hyvinvointikysymyksissä on
kasvanut ja kasvaa edelleen, joten on luonnollista, että myös eläinten hyvinvointitutkimuksen
kysyntä ja tutkimusrahoitus on lisääntynyt.
Eläinten hyvinvointi on tutkimusalana varsin laaja, kuten on hyvinvointi käsitteenäkin.
Eläinten hyvinvointitutkimuksen vahvin alue on pitkään ollut luonnontieteellinen eläinten
käyttäytymisen tutkiminen. Käyttäytyminen on herkkä ja luotettava mittari eläimen
hyvinvoinnin tilan muutosten seuraamisessa, ja käyttäytyminen yhdistettynä fysiologisiin
menetelmiin antaa varsin kokonaisvaltaisen kuvan eläimen tilasta. Eläinten hyvinvoinnin
tutkimus ei kuitenkaan ole pelkkää luonnontieteellistä tutkimusta. Eläinten hyvinvointi, sen
määritteleminen, säätely ja valvonta ovat mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallisia asioita,
joten myös yhteiskunnallinen tutkimus aiheesta on keskeisen tärkeää.
13.1 Kansallinen eläinten hyvinvointitutkimus
Ajankohtaisista eläinten hyvinvoinnin tutkimusaiheista Suomessa voidaan mainita
esimerkiksi eläinten tunteet, kognitio ja kipu, eläinten hyvinvoinnin mittausteknologiat,
tuotantoeläinten hyvinvoinnin tilatason arviointimenetelmät sekä yhteiskunnallisen
eläintutkimuksen monet aiheet, kuten kuluttaminen ja eläinten hyvinvointi. Esimerkiksi
Helsingin yliopiston Koiran Mieli -tutkimushankkeessa paneudutaan koiran käyttäytymiseen
ja kognitioon. Itä-Suomen yliopiston POLLE -hankkeessa (Eläinkysymysten politisoituminen:
kuluttajat ja eläintuotanto) tutkitaan kuluttajien käsityksiä eläintuotannosta. Molemmat
hankkeet ovat Suomen Akatemian rahoittamia.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on vuonna 2010 listannut kansallisia eläinten
hyvinvoinnin tutkimustarpeita. Myös tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuodelta 2006
luetellaan kansallisia eläinten hyvinvoinnin tutkimustarpeita.
13.2 Eläinten hyvinvointitutkimus EU:n alueella
Euroopan komissio on jo kauan rahoittanut eläinten hyvinvointia koskevaa tutkimusta. EU:n
rahoituksella tuetaan hankkeita, joiden pyrkimyksenä on parantaa tuotantoeläinten
hyvinvointia ja kehittää koe-eläintutkimukselle vaihtoehtoisia menetelmiä. EU korostaakin
tieteellisen tutkimuksen merkitystä politiikan ja säädösten perustana. EU on tukenut eläinten
hyvinvointia koskevia hankkeita tutkimuksen ja kehityksen nykyisen puiteohjelman ja
edellisten puiteohjelmien aikana.
Welfare Quality® oli laaja, vuosina 2004-2009 EU:n kuudennesta puiteohjelmasta rahoitettu
44 yliopiston ja tutkimuslaitoksen tutkimusprojekti, jonka tuloksena tuotettiin ensimmäiset
eurooppalaiset mittaristot eläinten hyvinvoinnin arviointiin tilatasolla. Uutta näissä mittareissa
on eläinten tarkkailun korostaminen elinympäristön sijaan. Koska Welfare Quality® projektissa kehitettyjä eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmiä kysytään ja käytetään
ympäri maailman koko ajan enemmän, on projektin tuloksia jalostamaan perustettu Welfare
Quality Network -tutkijaverkosto.
EAWP (European Animal Welfare Platform) -projektin tavoitteena on parantaa
tuotantoeläinten hyvinvointia ruokaketjussa. Projekti nojaa Welfare Quality®:n
tutkimustuloksiin ja tarjoaa keskustelualustan tuottajille, jalostajille, vähittäiskauppiaille,
tutkijoille ja muille eläintuotannon sidosryhmille.
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Eurooppalaisessa EconWelfare -tutkimusprojektissa (2008-2011) selvitetään eläinten
hyvinvoinnin talousvaikutuksia ja politiikkavaihtoehtoja sekä tuotetaan ehdotuksia
politiikantekijöille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Dialrel -projektissa (Encouraging Dialogue on Issues of Religious Slaughter) pyrittiin
lisäämään ymmärrystä, keskustelua ja tietoa liittyen uskonnollisista syistä tehtävään
tuotantoeläinten teurastukseen. Nelivuotinen projekti päättyi kesällä 2010. Projektin
kotisivuilla on ladattavissa useita aiheeseen liittyviä tietolehtisiä sekä raportteja. Sivuilta
löytyy myös hyvän käytännön opas eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi uskonnollisen
teurastuksen yhteydessä.
ALCASDE -tutkimushankkeessa selvitettiin vaihtoehtoja sikojen kastraatiolle sekä nautojen
sarvien poistolle (tutkimushankkeen loppuraportti sekä raportit nautojen sarvien poiston
vaihtoehdoista). Näiden eläimille kivuliaiden toimenpiteiden sallimista on kritisoitu, ja
vaihtoehtoja perinteisille menetelmille on jo olemassa.
Animal Welfare Indicators (AWIN) on vuonna 2010 alkanut EU:n rahoittama projekti, jossa
kehitetään eläinlähtöisiä hyvinvointimittareita esimerkiksi kivun mittaamiseksi lampaille,
vuohille, hevosille ja kalkkunoille.
Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n (The European Food Safety Authority)
Eläinten terveys ja hyvinvointi -paneeli (EFSA / AHAW) tuottaa erilaisia eläinten hyvinvointiin
liittyviä raportteja. Paneelin jäsenet ovat eläinten hyvinvoinnin tunnettuja tutkijoita. Julkaisut
perustuvat uusimpiin tieteellisten tutkimusten tuloksiin eläinten hyvinvoinnista.
13.3 Eläinten hyvinvointitutkimusten kansalliset rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö on merkittävin tuotantoeläinten hyvinvointitutkimuksen
rahoittaja maassamme. Lisäksi Suomen Akatemia on rahoittanut eläinten hyvinvoinnin
tohtoriohjelmaa (ANIWEL) vuodesta 2006 lähtien. ANIWEL:n rahoituskausi jatkuu ainakin
vuoden 2013 loppuun. Suomen Akatemia rahoittaa myös yksittäisiä eläinten hyvinvoinnin
tutkimushankkeita. Eläinten hyvinvointitutkimuksia rahoittavat luonnollisesti myös ne
yliopistot ja tutkimuslaitokset, joissa alan tutkimusta tehdään. Näistä merkittävimpiä ovat
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.
Eläinten hyvinvoinnin tutkimushankkeita oli maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan
Hankehaavi-verkkohakemiston asiasanahaun mukaan käynnissä 15 kpl vuonna 2007, 17
vuonna 2008, 13 vuonna 2009 ja 11 vuonna 2010. Eläinten hyvinvointitutkimukseksi
luokiteltiin tutkimushanke, jonka asiasanoista löytyi eläinten hyvinvointi. Hankehaaviverkkohakemistosta ei kuitenkaan löydy kattavasti kaikkia kansallisia eläinten
hyvinvointihankkeita.
Eläinten hyvinvointitutkimuksia rahoittavat osin myös elintarviketeollisuus, kuten maito- ja
liha-alan yritykset, lääketeollisuus, tuottajayhdistykset ja teknologiateollisuus. Lisäksi erilaiset
säätiöt, kuten Suomen Kulttuurirahasto, Walter Ehrströmin säätiö, Emil Aaltosen säätiö,
Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö, August Johannes
ja Aino Tiuran Maatalouden Tutkimussäätiö sekä Juliana von Wendtin säätiö, rahoittavat
eläinten hyvinvoinnin tutkimusta.
13.4 Tieteelliset seurat
Suomen soveltavan etologian seura SSES järjestää joka toinen vuosi kansallisen eläinten
hyvinvoinnin tutkimusseminaarin. Ensimmäinen seminaari järjestettiin vuonna 2003
Helsingissä. Seminaarit ovat houkutelleet paikalle tutkijoiden lisäksi laajasti eri
intressiryhmien edustajia.
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Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura YKES:n tarkoituksena on edistää
yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä eläintutkimusta ja toimia alan tutkimusta ja opintoja
harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakunnallisena yhteistyöelimenä. Yhdistyksen
tarkoituksena on myös edistää monitieteistä ihmisten ja eläinten välisten suhteiden
tutkimusta.
Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS jakaa tietoa koe-eläinten elämästä ja
käyttämisestä eläinkokeissa sekä vaikuttaa koe-eläimiä koskeviin ohjeistoihin. Yhdistys on
kustantanut suomenkielisen koe-eläintieteen oppikirjan. FinLAS järjestää koe-eläinkokouksia
sekä seminaareja ja tekee yhteistyötä koe-eläinhoitajayhdistyksen kanssa.
Suomen Maataloustieteellinen Seura SMTS toimii yhdyssiteenä maatalouden ja siihen
läheisesti liittyvien alojen tutkijoiden ja tutkimustuloksia hyödyntävien tahojen välillä. Seuraan
kuuluu noin 500 henkilöjäsentä. Seura järjestää Maataloustieteen Päivät tapahtuman joka
toinen vuosi. Seuraavan kerran Maataloustieteen Päivät järjestetään tammikuussa 2012.
Linkkejä
Kansallisia eläinten hyvinvoinnin tutkimusorganisaatioita
Helsingin yliopisto,
tutkimuskeskus

Kliinisen

tuotantoeläinlääketieteen

laitos,

Eläinten

hyvinvoinnin

Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto, Biotieteiden laitos, Kuopion kampus
Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, Joensuun kampus
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Kansainvälisiä eläinten hyvinvoinnin tutkimusorganisaatioita
FAO:n Gateway to Farm Animal Welfare on kansainvälinen eläinten hyvinvointitiedon
sivusto, josta löytyy esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin tutkimusorganisaatioita alasivulta
Directory
Viron eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus
Eläinten hyvinvoinnin tutkimus EU:ssa
Mitä Euroopassa tutkitaan – eläinten hyvinvointi (suomeksi)
Eläinten hyvinvoinnin tutkimusuutisia: CORDIS EU:n tutkimus- ja kehitystietopalvelu
(suomeksi; CORDIS Food Quality and Safety englanniksi)
EU AgriNet: maatalouteen, ruokaan, kalatalouteen, metsätalouteen ja maaseudun
kehittämiseen liittyvien EU-rahoitteisten tutkimushankkeiden tietokanta
Lista eurooppalaisista eläinten hyvinvointiin liittyvistä tutkimushankkeista
EMIDA-ERA-NET:
tutkimuksista

tietoa

eurooppalaisista

tuotantoeläinten

sairauksia

koskevista
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14. Eläinten hyvinvointi politiikassa ja taloudessa
14.1 Eläinten hyvinvointi ja talous
Ravintomenoistamme noin 45 % kuluu eläinperäisiin tuotteisiin eli lihaan ja lihatuotteisiin,
kalaan ja kalatuotteisiin, maitoon, juustoon ja muniin (Tietohaarukka 2010). Teurastus ja
lihanjalostus olivat vuonna 2008 elintarviketeollisuuden suurin toimiala sekä tuotannon
bruttoarvon että työvoiman osalta. Suomalainen maidontuotantosektori työllistää hyvin;
esimerkiksi pelkästään Valio Oy:n arvioidaan työllistävän suoraan tai välillisesti noin 30 000
henkilöä.
14.1.1 Eläintuotannon tuet ja eläinten hyvinvointi
Suomen maa- ja puutarhatalouden tukijärjestelmä muodostuu EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan mukaisista tukimuodoista ja niitä täydentävästä kansallisesta
tukijärjestelmästä. Tärkein tukimuoto on EU:n suorien tukien järjestelmä, jonka keskeisiä
osia ovat tuotantoon sidottuja ja tuotannosta irrotettuja osia sisältävä tilatuki sekä EU:n
osittain rahoittamat ja maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvat luonnonhaittakorvaus (LFAtuki) ja maatalouden ympäristötuki. EU:n tilatuki on pääosin hallinnollisten hintojen
alentamisesta syntynyttä korvausta. Luonnonhaittakorvaus on viljelijöille maksettavaa
korvausta pysyvästä pohjoisesta sijainnista johtuvasta olosuhdehaitasta. Ympäristötuki on
korvausta viljelijöiden ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Kansallisissa tuissa tavoitteena on
tuotannon kannattavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen. Eläinmäärän perusteella maksetaan
kansallisen tuen eläinyksikköperusteisia tukia ja EU:n tuotanto- ja eläinpalkkioita.
Kotieläintuotantoa tuetaan myös maksamalla kotieläintiloille kasviviljelytiloja korkeampaa
ympäristötukea sekä ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen kansallisia lisäosia.
Kaikkiaan kotieläintukia (kansalliset ja EU-tuet yhteensä) maksettiin vuonna 2010
suomalaisille eläintiloille noin 467 miljoonaa euroa.
Eläintuotannon tuet ovat siis joko kansallisia tukia tai EU-palkkioita, jotka ovat joko kokonaan
tai osittain EU-rahoitteisia. Maaseutuvirasto Mavin hakuoppaasta löytyvät yksityiskohtaiset
tiedot tilatuen, maatalouden ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja kansallisten tukien
hakemisesta. Kansallisista eläintuista ja niiden ehdoista löytyy tiivistelmä hakuoppaan
kappaleesta 10. Tarkemmin kansallisten kotieläintukien ehdoista saa tietoa kansallisten
kotieläintukien ennakon oppaasta, joka löytyy mmm:n lomakepalvelusta hakusanalla 139.
Kotieläintilalle voidaan esimerkiksi maksaa kotieläintilan hehtaaritukea, jos tilan eläintiheys
on riittävä. Tämä peltotuki on tarkoitettu vain AB-tukialueilla sijaitsevalle kotieläintilalle.
Saadakseen eläinten hyvinvointitukea, investointitukea tai luonnonmukaisen eläintuotannon
tukea
eläintuottajalta
edellytetään
joiltakin
osin
eläinsuojelusäädösten
vähimmäisvaatimuksia enemmän. Näiden kolmen tukimuodon voidaan näin ollen katsoa
edistävän eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä Suomessa.
Investointituet tuotantoeläinrakennuksille
Maatalouden investointitukien tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja
kilpailukyvyn kehittäminen. Tukien avulla edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja
laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tuettu investointi voi käsittää
esimerkiksi rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista,
peruskorjaamista tai hankkimista. Investointitukea voi siis saada vaikkapa uuden navetan tai
sikalan rakentamiseen. Laki maatalouden rakennetuista ja maa- ja metsätalousministeriön
asetus
rakentamisinvestointien
hyväksyttävistä
yksikkökustannuksista
asettavat
investointitukien ehdot. Investointituetun kotieläinrakennuksen tulee luonnollisesti noudattaa
lainsäädäntöä myös eläinsuojelusäädösten osalta. Eläinten hyvinvointiin kohdistuvien
investointitukien ehtona on yhteisön määrittämien sekä kansallisten vähimmäisvaatimusten
ylittyminen. Tuotantoeläinrakennushankkeissa, olivat ne investointituettuja tai eivät, on
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eläinten hyvinvoinnin kannalta arveluttavaa se, ettei rakennuttajalla ole velvollisuutta
tarkastuttaa rakennussuunnitelmaa eläinsuojelusäädösten toteutumisen suhteen.
Kotieläinrakennusten peruskorjauksiin myönnetyn investointituen avulla on muun muassa
parannettu eläintilojen mitoituksia, paloturvallisuutta sekä ilmanvaihtoa. Lisäksi
investointitukea on myönnetty kanojen perinteisten häkkien korvaamiseen virikehäkeillä tai
kanalan muuttamiseen kerrosritilä- tai lattiakanalaksi sekä minkkien ja kettujen häkkien
korvaamiseen suuremmilla häkeillä. Erityisinä eläinten hyvinvointia parantavina kohteina on
ollut mahdollista myöntää investointitukea myös sikojen viilentämislaitteiden hankkimiseen ja
lypsy- ja emolehmien sekä siitossonnien parsipetien tai -mattojen hankkimiseen.
Kevään 2010 investointitukihakukierroksesta lähtien on erityisinä eläinten hyvinvointiin
kohdistuvina tukikohteina ollut mahdollista saada tukea myös seuraaviin kohteisiin:
emakkosikaloissa olevien porsitushäkkien poistaminen ja porsituskarsinan muutokset
siirryttäessä vapaaseen porsitukseen; sikakarsinan kokorakolattian korvaaminen kiinteällä
lattialla; joutilaiden emakoiden ruokintahäkkien leventäminen; kuivikkeen tai tonkimisaineen
koneellisen jakojärjestelmän asentaminen sikalaan; lannan viilentämiseen tarkoitetun
laitteen asentaminen sikalan lantakouruun. Tukea emakkosikaloiden eläinten hyvinvointia
parantaviin investointeihin ei ole juurikaan myönnetty aikaisemmin. Sikojen
viilennyslaiteinvestointeihin tukea on vuonna 2008 alkaneella tukikaudella myönnetty 7
tilalle, lehmille ja siitossonneille tarkoitettujen parsipetien hankkimiseen 74 tilalle. Virikehäkkiinvestointeihin tukea on vuosina 2006–2009 myönnetty 73 hankkeeseen sekä lattia- ja
kerrosritiläkanalainvestointeihin vuosina 2006–2009 39 hankkeeseen.
Tuettavan rakentamisen säädökset
Eläinten hyvinvoinnin tuki
Sika- ja nautatilalliset voivat hankea taloudellista tukea eläinten hyvinvointia parantaviin
toimiin. Eläinten hyvinvointituki kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
2007–2013. Tuella korvataan viljelijöille eläinten hyvinvoinnin edistämisestä aiheutuneita
lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä. Tuen avulla pyritään varmistamaan, että
kotieläintuotannon kannattavuus ja kansainvälinen kilpailukyky eivät heikkene eläinten
hyvinvointia edistävien toimenpiteiden seurauksena.
Maataloustukiin kuuluvan eläinten hyvinvointituen käyttöönotto alkoi keväällä 2008. Eläinten
hyvinvoinnin tukea ei saa kiinteisiin investointeihin, kuten uuden sikalan tai navetan
rakentamiseen, vaan niitä tuetaan investointituilla. Eläinten hyvinvoinnin tukea saavan
tuottajan tulee noudattaa
tuen perusehtoja.
Perusehtoihin kuuluu eläinten
terveydenhuoltosopimuksen tekeminen ja terveydenhuoltosuunnitelman vuosittainen
päivittäminen sekä varautuminen sähkökatkoksiin. Eläinten hyvinvoinnin tukea noudattava
tuottaja ei myöskään saa pitää lihanautoja kiinni parressa.
Perusehtojen lisäksi tuottaja voi halutessaan valita enintään kaksi tuen lisäehtoa. Lisäehtoja
ovat muun muassa vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen, nautojen ja sikojen
sairaskarsinat ja emakoiden vapaa porsiminen. Hyvinvointituki on lisännyt eläintilojen,
erityisesti nautakarjojen, liittymistä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon piiriin. Tukeen oli
vuoden 2010 loppuun mennessä sitoutunut kaikkiaan 4 775 tilaa, joista 4 124 oli nautatiloja,
629 sikatiloja ja 22 yhdistettyjä nauta- ja sikatiloja. Tukea maksettiin vuonna 2010 noin
12 700 000 euroa.
Eläinten hyvinvointituen merkitys kasvaa jatkossa, sillä vuonna 2012 voimaan tulevat uudet
tukiehdot. Tuotantoeläinten asemaa pyritään parantamaan kannustamalla viljelijöitä
esimerkiksi
suurentamaan
tuotantoeläinten
elintilaa,
lisäämään
kuivikkeita,
pesäntekomateriaalia ja virikkeitä, sekä harjoittamaan eläinten laidunnusta. Eläinten
hyvinvointituen tukitasot myös paranevat.
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Eläinten hyvinvoinnin tuesta tarkemmin
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–2013 (130/2008)
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008–2013
(418/2008)
Luonnonmukaisen eläintuotannon tuki
Luonnonmukaiselle kotieläintuotannolle maksetaan EU:n osaksi rahoittamaa tukea osana
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman (2007 – 2013) mukaisia ympäristötuen
erityistukisopimuksia. Tuet perustuvat peltoalaan ja edellyttävät viisivuotisen sopimuksen
tekoa viljelijän ja valtion kesken. Vuonna 2009 luonnonmukaisen kotieläintuotannon tukea
maksettiin 504 tilalle, joilla oli peltoa yhtensä 31 000 ha ja eläinyksiköitä (eläinyksiköiden
muuntokertoimet) noin 28 000. Tukea maksettiin vuonna 2010 kaikkiaan noin neljä miljoonaa
euroa. Luonnonmukaista tuotantoa harjoittaville maksetaan kunkin tukijärjestelmän ehtojen
mukaisesti myös muita maataloustukia, kuten ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden
tukea, tilatukea, luonnonhaittakorvausta ja kansallisia tukia.
Opas luomukotieläintuotannon tuista
14.1.2 Eläintuotteiden menekinedistäminen
Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustusta maataloustuotteiden markkinoinnin ja
tuotannon kehittämishankkeisiin yrityksille ja muille yhteisöille. Avustusta voidaan myöntää
valtakunnallisiin maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämishankkeisiin,
joissa painottuu tietämys laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuri tai terveelliset
ruokailutottumukset sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvä tiedonvälitys. Avustuksen
enimmäismäärä on mainontaan keskittyvissä hankkeissa korkeintaan puolet hankkeen
kustannuksista. Tiedotustyyppisissä hankkeissa avustuksen enimmäismäärä on rajattu 90
prosenttiin. Hanke voi olla enintään kolmivuotinen.
Menekinedistämiskampanjoita on kritisoitu siitä, etteivät ne aina anna tasapuolista
informaatiota eläintuotannosta, vaan lähtökohtaisesti pyrkivät rakentamaan myönteisen
kuvan kyseisestä tuotteesta. Eläinten hyvinvointikysymykset tulisi ottaa esille tiedotuksessa
totuudenmukaisesti. Kansalaisille suunnattua eläinten hyvinvoinnista tiedottamista tulisi
myös tukea.
Avustuksia myönnettiin vuonna 2010 kaikkiaan 2 504 816 euroa ja vuodelle 2011 yhteensä
neljä miljoonaa euroa. Kaikkiaan menekinedistämishankkeita rahoitettiin 17 kappaletta
vuonna 2010 ja 18 kappaletta vuonna 2011. Näistä eläintuotteisiin kohdistuvia hankkeita oli
kaikkiaan yhdeksän, vuonna 2010 viisi ja vuonna 2011 neljä.
Maa- ja metsätalousministeriön avustukset eläintuotteiden menekinedistämiskampanjoille
vuosina 2010 ja 2011:
- Maito ja terveys ry vuonna 2010 ’’Tsemppiä aamumaidosta’’ -kampanjaan 101 873
euroa ja vuonna 2011 ’’Maitoa kaiken ikää, maito osana ikääntyneen tasapainoista
ruokavaliota ja terveyttä’’ -kampanjaan 102 000 euroa
- Lihatiedotusyhdistys ry vuonna 2010 tiedotushankkeisiin 165 897 euroa ja vuonna
2011 ’’Lisää lihasta – tiedotushanke vastuullisesta lihantuotannosta painopisteenä
ympäristö, ravitsemus ja eläinten hyvinvointi’’ 63 950 euroa
- Paliskuntain yhdistys sai tukea poronlihan menekinedistämiseen 130 000 euroa
vuonna 2010 ja 60 561 euroa vuonna 2011
- Satafood Kehittämisyhdistys ry sai vuonna 2010 ’’Uusia makuelämyksiä
possunlihasta’’ -menekinedistämishankkeeseen 133 110 euroa
- Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry sai vuonna 2010 mehiläistuotteiden
menekinedistämiseen rahaa 50 000 euroa ja vuonna 2011 ’’Luonto nauttii hunajasta’’
-kampanjaan 50 000 euroa
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14.2 Eläintuotteiden kulutus
Suomalainen kulutti vuonna 2009 noin 71 kg lihaa, josta suurin osa oli sianlihaa.
Ravintomenoistamme 45 % kuluu eläinperäisiin tuotteisiin.
Suomalaiset kuluttivat vuonna 2009 lihaa noin 71 kg henkeä kohti (Taulukko 3). Sianlihaa
kulutettiin eniten, noin 34 kg / henkilö, kun naudan- ja siipikarjanlihan kulutus oli noin 18 kg /
henkilö. Suomessa tuotettiin vuonna 2009 noin 384 miljoonaa kiloa lihaa ja kulutettiin noin
378 miljoonaa kiloa. Sian- ja siipikarjanlihan suhteen olemme omavaraisia eli tuotantoa
(Kuva 3) on hieman kulutusta (Kuva 4) enemmän, mutta naudan- ja lampaanlihan kulutus on
Suomessa kotimaista tuotantoa suurempaa (Tietohaarukka 2010). Nestemäisiä
maitovalmisteita kulutettiin 184 litraa / henkilö vuonna 2009 ja jäätelöä noin 13 litraa /
henkilö. Juustoja suomalainen kulutti vuonna 2009 noin 19 kg (Maito ja terveys,
maitovalmisteiden kulutus vuonna 2009). Kanamunien kulutus oli vuonna 2010 noin 9,8 kg /
henkilö (Kuva 5).
Taulukko 3. Kotimaan lihankulutus (kg) vuosina 2007-2009 sisältäen tuonnin (lähde:
Elintarviketeollisuusliitto)

naudanliha
sianliha
siipikarjanliha

2007
99 000 000
184 800 000
93 200 000

2008
96 600 000
187 400 000
92 700 000

2009
95 100 000
183 700 000
93 000 000

Broilerin, kalkkunan ja kananmunien tuotanto
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Kuva 3. Broilerin, kalkkunan ja kananmunien tuotanto Suomessa (milj. kg) vuosina 19952010 (lähde: Gallup Elintarviketieto)
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Broilerin, kalkkunan ja kananmunien kulutus
(milj. kg) vuosina 1995-2010 (lähde: Gallup
Elintarviketieto)
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Kuva 4. Broilerin, kalkkunan ja kananmunien kulutus Suomessa (milj. kg) vuosina 19952010

Broilerin, kalkkunan ja kananmunien kulutus
(kg/henkilö) vuosina 1995-2010 (lähde: Gallup
Elintarviketieto)
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Kuva 5. Broilerin, kalkkunan ja kananmunien kulutus Suomessa (kg/henkilö) vuosina 19952010
Valtioneuvosto
hyväksyi
vuonna
2009
ympäristöministeriön
valmisteleman
periaatepäätöksen
kestävien
valintojen
edistämisestä
julkisissa
hankinnoissa.
Periaatepäätöksen mukaan ”Ruokapalvelujen kestävyyttä lisätään: luonnonmukaisesti
tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa on tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja
ruokapalveluissa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi
kertaa viikossa 2015 mennessä”. Periaatepäätös kasvisruuan ja luonnonmukaisesti tuotetun
ruuan käytön lisäämiseksi tulee ympäristöpolitiikasta, mutta sillä voi olla eläinten hyvinvointia
edistävä vaikutus.
Kestävä
ruokalautanen
joukkoruokailun
kestävän
kehityksen
edistäjänä.
Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 130.
Luonnonmukaisten eläintuotteiden kulutus
Luonnonmukaisessa eli luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, joiden
valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmisten, kasvien tai eläinten
terveydelle ja hyvinvoinnille. Luonnonmukaisessa tuotannossa huomioidaan eläinten
hyvinvointi ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Hoitokäytäntöjen, kuten eläinten ulkoilun,
lisäksi merkittävä osa tuotantotapaa on eläinten luonnonmukaiseen rehuun perustuva
ruokinta. Luomuelintarvikkeita ovat luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista
jalostetut
ja
luonnonmukaisina
markkinoitavat
tuotteet.
Luomuelintarvikkeiden
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valmistuksessa on rajoitettu esimerkiksi sallittujen lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden
määrää vain välttämättömimpiin.
Luomueläintuotteiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Luomutuotteiden kulutuksen
kasvu on alkanut meillä muuta Eurooppaa myöhemmin, mutta nyt näytämme olevan
menossa kohti muun Euroopan kasvulukuja.
Luomumarkkinoiden arvo nousi 80 miljoonaan euroon vuonna 2010, ja luomu kuului
vakituisesti ostoskoriin 29 % talouksista. Luomutuotteita käyttää siis säännöllisesti runsas
neljännes suomalaisista. Luomun aktiivikäyttäjät - nuoret, sinkut ja pienten lasten
vanhemmat - ostavat 54 % kaikesta myydystä luomuruoasta. 27 % talouksista ei osta
luomua lainkaan. Luomuostoista 82 % tehdään suurista päivittäistavarakaupoista eli superja hypermarketeista. Erikoiskaupasta sekä torilta tai tuottajalta suoraan ostetaan 13 %
luomusta. Elintarvikkeiden kokonaisostoista luomun osuus on vain 2 %.
S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa loppuvuodesta 2010 tehdyn selvityksen mukaan
luomutuotteista suosituin on kevytmaito, seuraavaksi rasvaton maito, kananmunat, tomaatit
ja naudanjauheliha. Kotiin ostettujen elintarvikkeiden kokonaisarvosta luomutuotteiden
osuus on meillä noin 1,2 prosenttia; Ruotsissa vastaava osuus on 3,5 prosenttia. Yli 6 %
kaikista ostetuista kananmunista on luomua. Luomumaito kattaa reilun kolme prosenttia
juotavien maitojen markkinoista. Maitotaloustuotteissa luomun osuus on meillä noin 2,5 %,
kun se Ruotsissa on 8 %. Luomulihalla on 1,6 % osuus tuorelihamarkkinoista, mikä kertoo
siitä, ettei luomusian, -naudan ja -lampaan lihaa ole tarjolla riittävästi. Luomusiipikarjalihan
osuus tuoteryhmänsä ostoista on vasta noin puoli prosenttia. Lihasiipikarjaa ei kasvateta
Suomessa luomuna toistaiseksi vielä lainkaan, eikä meillä saa kaupasta myöskään luomuna
kasvatettua kalaa.
Evira suunnittelee ja ohjaa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, rehujen ja
elintarvikkeiden valvontaa Suomessa. Luomuvalvontaan kuului vuosina 2009 ja 2010 noin 4
300 toimijaa. Vuonna 2010 luomumarkkinointikieltoja annettiin vain muutamalle toimijalle.
Eläintuotannon markkinointikieltoja aiheuttivat eläinten alkuperässä ja ulkoiluvaatimuksissa
todetut sääntöjen vastaisuudet. Luomuviljely lisääntyi vuodesta 2009 vuoteen 2010 sekä
pinta-alassa että eläinmäärissä mitattuna. Vuonna 2010 luomueläintiloja oli meillä 574, 26
tilaa enemmän kuin edellisvuonna. Luomuviljellyn kehitys vastaa maatalouden yleistä
rakennekehitystä kohti suurempia tiloja: esimerkiksi luomumaitotilalla oli vuonna 2010
keskimäärin 34 lehmää, mikä oli enemmän kuin Suomen kaikkien maitotilojen
keskilehmäluku 25 lehmää / tila.
Luomutilastoja
Tietoa luomusta Ruokatiedon uutissivustolla
Ideology or business: Meanings of farm animal welfare in the Finnish Association for Organic
Farming, Saara Kupsala, sosiologian pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto, 2009
14.3 Tuotantoeläinten hyvinvointistrategia
Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2004 työryhmän tekemään strategiaa
tuotantoeläinten hyvinvoinnille asetettavista tavoitteista eläinten pidossa, hoidossa,
kohtelussa ja käsittelyssä. Strategiatyöryhmän tavoitteena oli pyrkiä luomaan suuntaviivat
tuotantoeläinten hyvinvoinnille. Laatuaan ensimmäisessä strategiassa listattiin kansalliselle
eläintuotannolle yleisiä tavoitteita, joiden katsottiin edistävän eläinten hyvinvointia. Tällaisia
tavoitteita olivat: eläinperäisten tuotteiden eettisen laadun merkityksen kasvaminen,
kuluttajien
tiedon
lisääminen,
eläinten
hyvinvoinnin
kytkeminen
kansalliseen
elintarviketalouden
laatustrategiaan,
tuottajien
tukimuotojen,
eläinten
terveydenhuoltojärjestelmän ja eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen sekä eläinten
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hyvinvoinnin eettisen neuvottelukunnan perustaminen, ammattitaitoisen henkilökunnan
määrän takaaminen ja teknologian laatuvaatimusten laatiminen.
Työryhmä myös pohti käytännön keinoja eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Mahdollisina
keinoina nähtiin eläinsuojelulainsäädännön ja sen valvonnan kehittäminen sekä eläinten
hyvinvointiin
vaikuttavien
tukimuotojen
kehittäminen.
Tuotantoeläinrakennusten
suunnittelussa olisi oltava mukana myös eläinten hyvinvoinnin asiantuntija. Eläinten parissa
työskentelevien ammattiryhmien koulutus ja koulutuksen kehittäminen nähtiin myös
käytännön keinoina eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kuluttajien tiedon lisäämiseksi
ehdotettiin muun muassa viranomaisten ja kaupan tiedotuksen tehostamista. Strategiassa
ehdotetut toimet ja niiden toteutuminen on esitetty Taulukossa 4.
Strategian tavoitteiden mukaisesti eläinten hyvinvointi on kytketty kansalliseen
elintarviketalouden laatustrategiaan, jota toteutetaan pitkälti hankkeiden kautta. Laatuketjun
rahoittamia hankkeita vuosina 2007–2010 oli kaikkiaan 84, joista eläinten hyvinvoinnin
voidaan katsoa liittyneen 17 hankkeeseen. Näistä kahden hankkeen otsikosta löytyy eläinten
hyvinvointi. Suomi on äänestänyt vuosina 2006–2010 Euroopan unionin neuvostossa
eläinten hyvinvointia koskevien säädösehdotusten puolesta. Tällaisia säädösehdotuksia ovat
olleet esimerkiksi broilereiden hyvinvointia, tainnutusta ja teurastusta sekä koe-eläinten
suojelua koskevat ehdotukset.
Toimiminen eläintuotannon taloudellisten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi on ollut
Suomelle tärkeää. Vuodesta 2008 saakka nauta- ja sikatilalliset ovat voineet hakea eläinten
hyvinvoinnin tukea. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin tutkimusta on rahoitettu esimerkiksi maaja metsätalousministeriön (yksittäiset hankkeet) ja Suomen Akatemian (tutkijakoulu) tuella.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta aloitti toimintansa vuoden 2009 lopussa.
Eläintuottajia on koulutettu esimerkiksi sikojen hyvinvointiin Suomen Sikayrittäjien laajan
koulutushankkeen toimesta. ProAgrian lehmä-, nuorkarja- ja sikahavaintokoulutukset ovat
tuottajille suunnattuja eläinten hyvinvointikoulutuksia. Lisäksi useissa alueellisissa
hankkeissa
on
koulutettu
tuottajia
eläinten
hyvinvointiasioissa.
Kansallisiin
eläinterveydenhuollon järjestelmiin Sikavaan ja Nasevaan on lisätty eläinten hyvinvoinnin
mittareita, joilla voidaan jatkossa arvioida sikojen ja nautojen hyvinvointia. Eläintilojen
ilmanvaihdon ja lypsykoneiden toimivuudelle on olemassa perusvaatimukset, mutta
teknologioiden asennuksen ja käyttöönoton ohjeistuksissa on puutteita.
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Taulukko 4. Tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuonna 2006 ehdotettuja
tuotantoeläinten hyvinvoinnin toimia, ehdotettu aikataulu sekä arvio toimien toteutumisesta.

Ehdotukset

Aikataulu

Toteutuminen

Tuotantoeläinten hyvinvointi kytkeytyy kansalliseen
elintarviketalouden laatustrategiaan ja kuluttajien
tietoisuus lisääntyy.

2007

Eläinten hyvinvointi on mukana
kansallisessa
elintarviketalouden
laatustrategiassa.

Suomi toimii Euroopan yhteisössä ja kansainvälisissä
yhteyksissä eläinten hyvinvointia edistävällä tavalla,
joka kuitenkin samalla mahdollistaa eläintuotannon
taloudelliset toimintaedellytykset.

2007

Suomi on vuosina 2006–2010
äänestänyt eläinten
hyvinvointia koskevien
säädösehdotusten puolesta.

Eläinten hyvinvointia edistäviä tukimuotoja
kehitetään.

2007

Eläinten hyvinvointituki nautaja sikatiloille alkoi vuonna 2008.

Eläinten hyvinvoinnin ja siihen liittyvien
tuotantovaikutusten tutkimuksen edellytykset
turvataan

2007

Maa- ja metsätalousministeriö,
Suomen Akatemia sekä monet
säätiöt ovat rahoittaneet
eläinten hyvinvointitutkimuksia.

Perustetaan eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta

2008

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin
neuvottelukunta aloitti
toimintansa vuonna 2009.
Seura- ja harrastuseläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunta
on perustettu 2011.

Tuottajia ja hoitajia koulutetaan siten, että he tuntevat
eläinten hyvinvoinnin perusteet ja osaavat soveltaa
tietojaan käytännössä. Koulutuksessa huomioidaan
myös muuttuvat tuotantomuodot.

2008

Tuottajia on koulutettu eläinten
hyvinvointiasioissa. Esimerkiksi
suuri osa suomalaisia
sikatuottajia on osallistunut
sikojen
hyvinvointikoulutukseen.

Eläinten terveydenhuoltojärjestelmää kehitetään ja
laajennetaan siten, että sen avulla voidaan
dokumentoida ja parantaa eläinten hyvinvointia.

2007

Kansallisiin
eläinterveydenhuollon
järjestelmiin (Sikava ja Naseva)
on lisätty eläinten hyvinvoinnin
mittareita, joilla voidaan
jatkossa arvioida sikojen ja
nautojen hyvinvointia.

Eläintilojen ilmastointi- ja ruokintalaitteiden ja muun
teknologian toimivuudelle, asentamiselle ja
käyttöönotto-opastukselle luodaan Suomen
olosuhteisiin soveltuvat laatuvaatimukset.

2008

Ilmanvaihdon ja lypsykoneiden
toimivuudelle on
perusvaatimukset, mutta
puutteita on teknologioiden
asennuksen ja käyttöönoton
ohjeistuksissa.
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14.4 Eläinten hyvinvointitoimijoita
Eläinten hyvinvointikeskus EHK
Eläinten hyvinvointikeskus EHK on kansallinen verkosto, jonka tavoitteena on eläinten
hyvinvoinnin parantaminen ja turvaaminen. EHK kehittää Eviran ja Helsingin yliopiston
välistä yhteistyötä sekä edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutkimuksen kansallista
sekä kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteeseen pyritään eläinten hyvinvoinnin tutkittua tietoa
kokoamalla, seuraamalla ja levittämällä. Keskuksessa työskentelevät palkattuina johtaja ja
tiedottaja. Keskusta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja sen toimintaa ohjaa
seitsenhenkinen johtoryhmä.
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen vuonna 2009 perustettu tuotantoeläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii ministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia
koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten
hyvinvoinnin tasoa Suomessa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi
ja antaa lausuntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista aloitteista ja ehdotuksista.
Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 muuta jäsentä henkilökohtaisine
varajäsenineen. Neuvottelukunnan kannanotot sekä pöytäkirjat liitteineen ovat luettavissa
verkossa.
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta (330/2009)
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on juuri perustettu maa- ja
metsätalousministeriön yhteyteen. Neuvottelukunta aloittanee työnsä vuonna 2011.
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry on meijereiden, teurastamoiden ja munapakkaamoiden
vuonna 1994 perustama yhdistys, jonka alkuperäisenä tehtävänä Suomen liityttyä Euroopan
yhteisöön oli ohjeistaa eläinaineksen ja rehujen tuonnit siten, että eläintautiriskit hallitaan.
Yhdistys toimii kokonaan jäsenyritystensä rahoituksen varassa. Eläinaineksen tuonnit nauta, sika- ja siipikarjasektorilla tapahtuvatkin lähes täysin ETT ry:n ohjeistuksen mukaisesti.
Yhdistys ylläpitää niin sanottua positiivilistaa niistä rehualan yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet
toimimaan rehuihin liittyvien tautiriskien hallitsemiseksi. Tuontiasioiden lisäksi yhdistyksen
toimenkuvaan sisältyy muun muassa ennaltaehkäisyyn painottuva tautisuojausneuvonta,
eläinten terveydenhuollon koordinointi ja kehittäminen sekä tarttuvien tautien
saneerauskonsultointi. ETT seuraa tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvää kansainvälistä ja
kotimaista tutkimusta sekä hyvinvoinnin edistämiseksi tehtäviä toimia ja osallistuu
tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaan keskusteluun.
Sikaloiden
terveysluokitusrekisteri
Sikava
ja
nautatilojen
terveydenhuollon
seurantajärjestelmä Naseva toimivat ETT ry:n alaisuudessa. Sikavaa ylläpitää yhdeksän
teurastamoalan yritystä ja Nasevaa 13 meijeriä ja kuusi teurastamoa. Sikavassa oli vuoden
2010 lopussa mukana noin 2 300 sikojen pitopaikkaa, mikä on noin 95 % suomalaisista
sikaloista. Rekisterissä on erilaisia tasoja, joista erityistaso on tarkoitettu uudiseläinmyyjille.
Erityistasolla oli vuonna 2010 noin 100 sikalaa. Rekisterin kansalliselle tasolle ylsi
pitopaikoista yli 85 %. Nasevassa oli mukana vuoden 2010 lopussa noin 7 100 nautatilaa
(mukaan lukien sekä naudanlihantuotanto- että maidontuotantotilat), mikä on noin puolet
Suomen nautatiloista.
Sikavaan on vuonna 2010 lisätty eläinten hyvinvoinnin arvioinnin mittareita. Lisäksi Sikavan
puitteissa on sovittu vastuullisen tuotannon raja-arvoista, uudistettu terveydenhuoltokäynnin
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sisältöä sekä täydennyskoulutettu eläinlääkäreitä. Nasevaan on myös lisätty osia eläinten
hyvinvoinnin arvioimiseksi.
Suomen Eläinlääkäriliitto
Suomessa on noin 2 100 laillistettua eläinlääkäriä, joista noin 90 % kuuluu Suomen
Eläinlääkäriliittoon, eläinlääkäreiden ammatilliseen etujärjestöön. Järjestö antaa lausuntoja
eläinten hyvinvointia koskevista asioista sekä myöntää joka kolmas vuosi Suomen
Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinnon. Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunta
tiedottaa ja ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin eläinsuojelukysymyksiin.
ProAgria
ProAgria on maatalouden neuvontaan erikoistunut organisaatio, joka kouluttaa tuottajia
myös eläinten hyvinvointiasioissa. ProAgrian tuotantoeläinosaamisalat ovat maidon- ja
lihantuotanto. Tuotantoneuvonnassa on runsaasti tarjontaa eläinten hyvinvointiasioissa,
kuten Lehmä- ja Nuorkarjahavainnot -koulutukset sekä Sikahavainnot, joissa keskitytään
tarkkailemaan eläimiä ja niiden antamia viestejä omasta hyvinvoinnistaan. ProAgrian Tieto
Tuottamaan -kirjasarjassa on julkaistu kirja tuotantoeläinten hyvinvoinnista.
Eläinkoelautakunta ELLA
Eläinkokeiden tekeminen on mahdollista ainoastaan luvan perusteella. Eläinkoelupien anto
on
keskitetty
valtakunnallisesti
eläinkoelautakunnalle
(ELLA).
Käsitellessään
lupahakemuksia lautakunta tarkistaa ensisijaisesti, että eläinkokeiden suorittaminen
noudattaa niin sanottua 3R -periaatetta (Replacement, Reduction, Refinement eli
eläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja parantaminen).
Eläinsuojeluyhdistykset
Suurimmat
kansallisesti
toimivat
eläinsuojeluyhdistykset
ovat
SEY
Suomen
Eläinsuojeluyhdistysten
Liitto
ry,
Eläinsuojeluliitto
Animalia
ry
ja
Helsingin
Eläinsuojeluyhdistys HESY ry. Yhdistykset saivat toimintaansa valtionapua vuonna 2010
yhteensä 99 000 euroa (SEY 59 500, Animalia 30 000 ja HESY 9 500 euroa). Lisäksi 1 000
euroa valtionapua sai Juliana von Wendtin säätiö. Näiden toiminnasta kerrotaan lisää
raportin vieraskynäosioissa. Yhdistysten merkittävyydestä kertoo muun muassa se, että
toukokuussa 2011 Animalia kutsuttiin mukaan hallitusneuvotteluihin.
Seura-, harrastus-, työ- ja kotieläinyhdistykset
Erilaiset seura- ja harrastuseläinyhdistykset tekevät tärkeää työtä eläinten hyvinvoinnin
parantamiseksi. Yhdistys voi olla keskittynyt yhteen tai useampaan lajiin tai rotuun;
esimerkiksi monilla koira- ja nautaroduilla on oma yhdistyksensä. Jäsenmääriltään suuria
yhdistyksiä ovat Kennelliitto, Suomen Hippos, Ratsastajainliitto ja Kissaliitto.
Työeläinyhdistyksiä ovat esimerkiksi Suomen Poliisikoirayhdistys ja Suomen työhevosseura.
Tuottajajärjestöt
Suomalaiset maataloustuottajien järjestöt MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
r.y.) ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.) kuuluvat eurooppalaisten
maataloustuottajien järjestöön Copa-Cogecaan. MTK:lla on noin 153 000 jäsentä ja
järjestöön kuuluu 14 maataloustuottajien liittoa. SLC:n jäsenmäärä on reilut 13 000. Suomen
Sikayrittäjät on sikatalouteen erikoistunut toimija ja edunvalvoja, joka tuo esille alan yhteisen
näkemyksen sikayrittäjiä koskevissa asioissa. Siipikarjaliitto on siipikarja-alan keskusjärjestö,
jonka jäsenmäärä on noin 300. Suomen Broileryhdistyksen jäsenmäärä on noin 250; siihen
kuluvat broilereita kasvattavat tai emoja munittavat maatilat, lihanjalostusyritykset,
eläinaineksen maahantuoja, rehutehtaat, laitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä
eläinlääkinnän ja tutkimuksen edustajat. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto STKL on
turkiseläinten kasvattajien edunvalvonta- ja koulutusjärjestö, johon kuuluu noin 1 050
jäsentä.
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14.5 Eläinten hyvinvointitoimia
Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallinen valvontaohjelma 2011 – 2014
Eviran laatiman Valtakunnallisen ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta
sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista (EHO) tavoitteena on tehostaa ja
yhdenmukaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa. Tarkoituksena on lisätä
valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua sekä yhtenäistää valvontakäytäntöjä
koko maassa ja varmistaa toiminnanharjoittajien samanarvoinen asema suhteessa
valvontaan. Ohjelma sisältää lisäksi eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laatua koskevat
yleiset tavoitteet sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot ja muut toimenpiteet.
Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että vastuutahot varaavat riittävät henkilö- ynnä muut
resurssit valvontatehtäviin ja eläinlääkäripalveluihin koko maassa.
Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelmat
Evira pyrkii ennaltaehkäisemään eläintiloilla säännöllisesti ilmeneviä eläinsuojeluongelmia
eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman avulla. Toimenpideohjelmien kohde vaihtuu
vuosittain. Vuoden 2010 toimenpideohjelman kohteena olivat vasikat, vuonna ovat vuorossa
2011 siat ja 2012 kohteeksi valittiin turkiseläimet. Toimenpideohjelmassa tarkastellaan
vuosittaisissa
eläinsuojelutarkastuksissa
havaittuja
yleisimpiä
laiminlyöntejä
ja
ongelmakohtia eläinten pidossa ja hoidossa sekä kehitetään käytännön toimia eläinten
hyvinvoinnin parantamiseksi yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Toimenpideohjelma on
koettu tärkeäksi, koska monet tarkastuksissa todetut ongelmat ovat toistuneet samoina
useina vuosina.
Katse vasikkaan -kampanja 2011
Eläinten terveydenhuolto ETU on nimennyt vuoden 2011 vasikoiden terveyden ja
hyvinvoinnin teemavuodeksi ja organisoinut laajan Katse vasikkaan -yhteiskampanjan.
Kampanjan
avulla
on
tarkoitus
edistää
vasikoiden
hyvinvointia,
vähentää
vasikkakuolleisuutta ja hahmottaa vasikoiden hyvän hoidon merkitystä sekä maidon- että
lihantuotannossa. Osana kampanjaa järjestetään vasikka-aiheista koulutusta. ETT:n
verkkosivuilla on laaja vasikoiden terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä luentokokoelma.
Kauppa ja ravintolat
Eläinten hyvinvointikysymykset näkyvät jonkin verran myös kahvila- ja ravintolatoiminnassa.
Osa ravintoloista ja kahviloista käyttää luomutuotteita, jotkut kieltäytyvät käyttämästä
häkkikananmunia. Useat ravintolat ovat lisänneet tarjontaansa kasvisvaihtoehtoja.
Eläinten hyvinvointi on muiden maiden mallia seuraten tulossa meilläkin mukaan yritysten
yhteiskuntavastuupolitiikkaan. Esimerkiksi Stockmann Oy päätti luopua häkkikanaloiden
munien myynnistä vuonna 2010. Vuonna 2008 pikaruokaketju McDonald’s alkoi siirtyä
pelkästään lattiakanaloissa tuotettuihin kananmuniin.
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15. Katsaus eläinten hyvinvointiin Euroopassa
Eläinten hyvinvointi kytkeytyy maailmanlaajuisiin kysymyksiin maapallon kestävyydestä,
ravinnon riittävyydestä ja eläintuotteiden kulutuksen oikeutuksesta. Ihmiskunta käyttää
vuosittain noin 60 miljardia tuotantoeläintä ravinnokseen. Nautojen ja muiden
tuotantoeläinten metaanipäästöt nopeuttavat ilmastonmuutoksen etenemistä. YK:n
elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ennusteen mukaan lihan ja maidon kulutus
kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, jolloin tarvittavat tuotantoeläinmäärätkin
kaksinkertaistuisivat 120 miljardiin. Vuonna 2002 maailmassa tuotettiin ja kulutettiin
keskimäärin 40 kg lihaa per henkilö. Samana vuonna Euroopan lihantuotanto oli 72 kg per
henkilö ja kulutus keskimäärin 74 kg per eurooppalainen (World Resources Institute).
Lihantuotannon ja kulutuksen kasvun vaikutuksia eläinten, ihmisten ja maapallon
hyvinvoinnille pohditaan muun muassa Joyce D'Silvan ja John Websterin toimittamassa
kirjassa The Meat Crisis (2009).
EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksessa komissiolla on kolme päätavoitetta
tulevaisuuden eurooppalaiselle maatalouspolitiikalle. Ensimmäinen on ruokaturvan
ylläpitäminen Euroopassa ja muualla maailmassa. Toisena tavoitteena on saada
maatalouden toimijat osallistumaan yhteisiin ilmastotalkoisiin entistä tehokkaammin eli
hyödyntämään luonnonvaroja kestävästi. Kolmas tavoite on unionin eri alueiden
tasapainoinen kehitys. Komissio haluaa kiinnittää huomiota muun muassa pienten tilojen
rooliin maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjinä ja paikallisen elintarvikekysynnän
tyydyttäjinä. EU:n uutta maatalouspolitiikkaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan vuodesta 2014
alkaen. Tässä tulevaisuuden maatalouspolitiikassa ei kuitenkaan anneta konkreettisia
säännöksiä eläintuottajille eläinten hyvinvoinnin suhteen.
15.1 Eläinten hyvinvointi sisältyy EU:n perussopimukseen
Lissabonin sopimus, EU:n perussopimus, tuli voimaan 1. joulukuuta 2009. Sopimuksella
ajanmukaistetaan EU:n toimielimiä (Kuva 6) ja parannetaan sen työskentelymenetelmiä.
Lissabonin sopimus vahvistaa demokratiaa EU:ssa ja unionin valmiuksia edistää
kansalaistensa oikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Sopimuksen toisen osaston yleisesti
sovellettavien määräyksien 13. artiklassa todetaan: ’’Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön
unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa
tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruuden aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat
eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon
kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja
alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja.’’
… ’’Unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja,
hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla
erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen
perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä
tapoja.’’ –Lissabonin sopimus, 13. artikla
Eläinten hyvinvointi on siis osa EU:n perussopimusta, kun se ennen Lissabonin sopimusta
oli julistuksellinen lisäosa (Amsterdamin sopimus 1997: eläimet ovat tuntevia eliöitä).
Lissabonin sopimuksen merkittävin vaikutus on, että se edellyttää EU-instituutioita ottamaan
eläinten hyvinvoinnin huomioon ja arvioimaan sen toteutumista politiikanteossa. Eläinten
hyvinvoinnin näkökulma tulee siis ottaa huomioon paitsi maataloudessa ja eläinkuljetuksissa,
myös teknologisessa kehityksessä (kuten geeniteknologiassa) sekä kalataloudessa.
Uskonnollisten ja kansallisten perinteiden huomioimista kuitenkin painotetaan, minkä vuoksi
esimerkiksi valaanpyynti Färsaarilla ja uskonnollisista syistä tehtävät teurastukset ilman
tainnutusta sallitaan.
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EU:n eläinten hyvinvointipolitiikka
Euroopan Unionin yhteiset eläinten hyvinvointiasiat kuuluvat Euroopan terveys- ja kuluttajaasioiden pääosasto DG SANCO:lle ja sen eläinten hyvinvointiyksikölle (Animal Welfare Unit).
EU:n eläinten hyvinvointipolitiikan tavoitteita ovat
• säädöstasolla: ylläpitää ja parantaa eläinten hyvinvointia
• kansainvälisellä
tasolla:
saavuttaa
yhteinen
ymmärrys
eläinten
hyvinvointikysymyksissä
• kommunikaatiotasolla: lisätä kansalaisten ja asianosaisten ymmärrystä eläinten
hyvinvointikysymyksissä
• tutkimustasolla: lisätä yleistä ymmärrystä eläinten hyvinvointikysymyksissä ja tuottaa
tietoa, jolla ohjataan tehokkaasti politiikkaa
Ensimmäinen EU:n eläinten hyvinvointistrategia ja -politiikka oli voimassa vuodet 2006–
2010. Strategiaa on arvioitu ruotsalaisen europarlamentaarikko Marit Paulsenin johdolla ja
uusi strategia on tekeillä. Vuosia 2011–2015 koskevan eläinten suojelun ja hyvinvoinnin
strategian odotetaan olevan valmis loppuvuodesta 2011. Uudessa EU:n eläinten
hyvinvointipolitiikassa on useita vaihtoehtoisia malleja, kuten EU:lle yhteisen uuden eläinten
hyvinvoinnin puitelain valmistelu, tai vaihtoehtoisesti nykyisten säädösten soveltaminen ja
jäsenmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.

Kuva 6. EU:n toimielimet (lähde: Klaus-Dieter Borchardt: Yhteisön oikeuden perusteet)

15.2 Eurooppalaisia eläinten hyvinvointitoimijoita
15.2.1 EFSA antaa tieteellisiä neuvoja tuotantoeläinten hyvinvointiasioissa
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA tarjoaa riippumatonta tieteellistä
neuvontaa kaikissa suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavissa
asioissa kuten eläinten terveys ja kasvien suojelu. EFSA toimii myös EU-komission,
parlamentin
ja
jäsenmaiden
tieteellisenä
neuvontana
tuotantoeläinten
hyvinvointikysymyksissä. EFSA:n eläinten terveys- ja hyvinvointipaneeli AHAW (The Panel
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on Animal Health and Welfare) kokoaa alan johtavia tutkijoita selvittämään eurooppalaisittain
ajankohtaisia eläinten terveys- ja hyvinvointiasioita ja tekemään niistä tieteellisiä ja teknisiä
raportteja, jotka julkaistaan sähköisenä paneelin kotisivuilla. Paneeli keskittyy eläinten
hyvinvointia uhkaavien riskien, kuten kivun, stressin ja kärsimyksen vähentämiseen sekä
eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Paneeli on muun muassa julkaissut yleisohjeen eläinten
hyvinvointiriskien arvioimiseksi.
Raporttien lisäksi EFSA julkaisee myös lausuntoja. Esimerkiksi lausunnossa eläinten
hyvinvoinnista kuljetuksen aikana verrataan uusimpia tutkimustuloksia nykyisen eläinten
suojelua kuljetuksen aikana koskevan lainsäädännön vaatimuksiin. Lausunnossa on tehty
päätelmiä tutkimustulosten perusteella ja annettu suosituksia eri eläinlajeille ja
kuljetusmuodoille eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lausunnon liitteenä on ehdotus
mittareista, joiden avulla eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana voitaisiin arvioida, sekä
lista riskeistä, jotka asiantuntijoiden mielestä eniten vaikuttavat eläinten hyvinvointiin
kuljetuksen aikana. Lausunto täydentää EFSA:n vuonna 2004 ja sitä edeltäneen tieteellisen
komitean vuonna 2002 julkaisemia lausuntoja, joissa arvioitiin eläinten hyvinvointia
kuljetuksen aikana ja annettiin suosituksia hyviksi toimintatavoiksi ja lainsäädännön
valmistelun pohjaksi.
15.2.2 Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntia
Isobritannialainen FAWC (Farm Animal Welfare Council) oli eurooppalaisista eläinten
hyvinvoinnin neuvottelukunnista vanhin ja arvostetuin. FAWC lakkautettiin 2011, ja tilalle
perustettiin Animal Health and Welfare Board for England. Suomessa aloitti vuonna 2009
toimintansa ensimmäinen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta; vuonna 2011
nimetään myös seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta. Eurooppalaisilla
eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnilla on olemassa yhteistyöfoorumi EuroFAWC
(European Forum of Animal Welfare Councils).
15.2.3 Euroopan eläinten hyvinvointikeskus suunnitelmissa
Suomeen (Eläinten hyvinvointikeskus EHK), Ruotsiin (Nationellt centrum för djurvälfärd
SCAW) ja Tanskaan (Videncenter for Dyrevelfærd) on perustettu eläinten
hyvinvointikeskukset ennakoiden jo mahdollista EU:n yhteistä eläinten hyvinvointikeskusta
(European Reference Centre for the Protection and Welfare of Animals). Yhteisen
hyvinvointikeskuksen toteutuminen on vielä epävarmaa; päätökset keskuksen
perustamisesta ja toimintamuodosta tarkentuvat EU:n uuden eläinten hyvinvointistrategian
myötä.
15.2.4 Europarlamentaarikkojen eläinten hyvinvointiryhmä
Euroopan parlamentin jäsenillä eli mepeillä on oma eläinten hyvinvointiryhmänsä, European
Parliament Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals. Ryhmän tehtävänä on
ottaa esille uusia eläinsuojelua ja eläinten hyvinvointia koskevia asioita ennen parlamentin
käsittelyä sekä muistuttaa parlamenttia eläinten hyvinvointiasioista ja eläinsuojelusta.
Ryhmän verkkosivuilta kansalaiset voivat seurata meppien tekemää työtä eläinsuojelu- ja
eläinten hyvinvointiasioiden eteen.
15.2.5 Eläinten hyvinvointia edistäviä järjestöjä
Euroopan ja Yhdysvaltain eläinsuojeluorganisaatiot perustivat Atlantin ylittävän eläinten
hyvinvointineuvoston (TAWC; Transatlantic Animal Welfare Council) keväällä 2010.
Perustamisen yhteydessä allekirjoitettiin Washingtonin julkilausuma, jossa korostetaan
erityisesti, että eläimet ovat tuntevia olentoja, ja että eläinten erityisasema tulee huomioida
kauppapolitiikassa.
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Eurogroup for Animals on eurooppalaisten eläinten hyvinvointijärjestöjen kattojärjestö. Siihen
kuuluvat muun muassa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto SEY ja Eläinsuojeluliitto
Animalia. Eurogroup for Animals ajaa tuotantoeläinten, luonnoneläinten ja
laboratorioeläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun asiaa ennen kaikkea Euroopan
parlamentissa.
YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ylläpitää tuotantoeläinten hyvinvointitiedon
avointa sähköistä alustaa Gateway to Farm Animal Welfare.
Maailman eläinterveysjärjestö OIE (World Organisation for Animal Health; aikaisemmin
tunnettu nimellä Office International des Epizooties) sisällytti eläinten hyvinvoinnin
strategiaansa ensimmäistä kertaa vuonna 2001. OIE on viime vuosina julkaissut yhdeksän
eläinten hyvinvointiohjetta, kuten ohjeet eläinten kuljettamiseksi maa-, ilma- ja meriteitse.
Strategiansa mukaan OIE keskittyy tutkimuksessa ja opetuksessa käytettävien eläinten
hyvinvointiin, eläintuotantojärjestelmien hyvinvointivaikutuksiin sekä viljeltyjen kalojen
hyvinvointiin.
Eläinlääkäreiden järjestöistä maininnan arvoisia ovat maailmanlaajuinen WVA (World
Veterinary Association) sekä 38 Euroopan valtion eläinlääkärijärjestöjen kattojärjestö FVE
(Federation of Veterinarians of Europe).
Maailmanlaajuisesti merkittävät eläinsuojelujärjestöt WSPA (World Society for the Protection
of Animals), RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), HSI (Humane
Society International), ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ja
CIWF (Compassion in World Farming) ovat yhdessä laatineet maailmanlaajuisen eläinten
hyvinvoinnin julkilausuman, Universal Declaration for Animal Welfare (UDAW). Järjestöt
kannustavat ihmisiä ja kansakuntia allekirjoittamaan julkilausuman, jossa todetaan, että
eläimet ovat tuntevia ja pystyvät kärsimään, minkä vuoksi niiden hyvinvointia ja tarpeita tulee
kunnioittaa ja eläinten kärsimys lopettaa. Julkilausumassa kiinnitetään huomiota paitsi
eläinten, myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. UDAW on siten yleisen hyvän
julkilausuma, jonka painopiste on eläinten hyvinvoinnissa. Julkilausuman oli kevääseen 2011
mennessä allekirjoittanut 40 valtiota ja yli kaksi miljoonaa ihmistä.
Hyväntekeväisyysjärjestö HSA (Humane Slaughter Association) tekee työtä kotimaassaan
Isossa-Britanniassa sekä kansainvälisesti tuotantoeläinten kuljetuksen, kaupan ja
teurastuksenaikaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. HSA kouluttaa, tutkii ja antaa teknisiä
neuvoja sekä pyrkii maailmanlaajuisiin standardeihin, joilla turvattaisiin eläinten hyvinvointi
kuljetuksen, kaupan ja teurastuksen aikana.
IFAW (International Fund for Animal Welfare) on kansainvälinen eläinten hyvinvointisäätiö,
joka keskittyy muun muassa koirien ja kissojen hyvinvointiin.
EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) on Euroopan
komission sekä eurooppalaisten kaupan yhdistysten ja yritysten yhteistyöfoorumi. Jäsenet
ovat sitoutuneet tiedon ja resurssien yhdistämiseen koskien eläinkokeille vaihtoehtoisia
menetelmiä. EPAA pyrkii edistämään niin sanotun 3R -periaatteen (reduction, refinement
and replacement – eläinkokeiden vähentäminen, inhimillistäminen ja korvaaminen)
leviämistä. FELASA (Federation of European Laboratory Animal Science Associations)
edustaa koe-eläintieteen kansallisia järjestöjä.
Isobritannialaisen hyväntekeväisyysjärjestö National Trustin MyFarm -maatilalla Wimpole
Estetessä virtuaaliviljelijät pääsevät päättämään oikean maatilan ruuantuotannosta.
Kaikkiaan 10 000 verkkoviljelijää ympäri maailman pääsee jäsenmaksua vastaan
äänestämään, mitä tilan pelloille kylvetään tai miten tilan nautoja, lampaita ja sikoja
hoidetaan. Tilan 490 hehtaarilla toteutettavan MyFarm -kokeilun on tarkoitus yhdistää
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kuluttajia ruoan alkutuotantoon tosielämässä, samaan tapaan kuin suosittu yhteisömediapeli
Farmville tekee virtuaalitodellisuudessa. Puntaroitavana ovat niin tuotannon taloudelliset,
eettiset kuin ympäristövaikutuksiin liittyvät valinnat. Liittymismaksulla virtuaaliviljelijä saa
äänestämisen lisäksi oikeuden käydä tutustumassa Wimpolen tilaan.
Maailman eläintarha- ja akvaariojärjestö WAZA sekä Euroopan eläintarha- ja
akvaariojärjestö EAZA ohjaavat ja tukevat eläintarhoja, akvaarioita ja vastaavia
organisaatioita eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, ympäristökasvatuksessa ja
eläinsuojelussa.
15.2.6 Eurooppalaisia tuottajajärjestöjä
Eurooppalaisten maataloustuottajien järjestö Copa-Cogecaan kuuluvat myös suomalaiset
maataloustuottajien järjestöt MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto r.y.) ja SLC
(Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f.). UECBV (The European Livestock
and Meat Trading Union) on kansallisten liha-alan yritysten, kuten teurastamojen ja
eläinkuljetusyritysten äänitorvi Euroopassa. Unioniin kuuluu 20 000 eurooppalaista alan
yritystä. EFN (European farmers network) tavoittelee korkeampia standardeja eläinten
hyvinvoinnille maataloustuottajien yhteistyönä.
FEAP (The Federation of European Aquaculture Producers) on eurooppalaisten
vesiviljelyjärjestöjen kattojärjestö. Sen tavoitteena on luoda ja kehittää yhteisiä
menettelytapoja teollisesti viljeltyjen kalojen ja muiden lajien tuotannon ja markkinoinnin
edistämiseksi.
15.3 Ajankohtaisia eläinten hyvinvointiaiheita Euroopassa
15.3.1 Lemmikkieläinten hyvinvointi
Euroopan neuvosto antoi vuonna 1995 lemmikkieläinten hyvinvointia koskevat kolme
päätöslauselmaa koskien lemmikkieläinten jalostusta, lemmikkieläimille suoritettavia
kirurgisia toimenpiteitä sekä luonnonvaraisten eläinten pitämistä lemmikkeinä. Vuodesta
2004 asti käytössä ollut Euroopan Unionin lemmikkipassi on helpottanut lemmikkien
matkustamista Euroopassa. Kissojen ja koirien lisäksi passin voivat saada lemmikkifretit.
Eläimen omistajan täytyy passin saamiseksi käyttää lemmikkinsä eläinlääkärillä ennen
matkaa, ja eläinlääkärin tulee merkitä passiin tiedot eläimen saamista rokotuksista ja
mahdollisista lääkehoidoista.
Lemmikkieläinten hyvinvointi oli yksi Belgian puheenjohtajuuskauden syksyn 2010
teemoista. Euroopan unionin neuvosto teki loppuvuodesta 2010 päätelmän kissojen ja
koirien hyvinvoinnista, jonka jäsenmaat hyväksyivät. Tulevaan EU:n eläinten
hyvinvointistrategiaan tulisi päätelmän mukaan sisällyttää myös lemmikkieläinten hyvinvointi.
EU-valtioiden säädöksiä lemmikkieläinten pidosta tulisi yhtenäistää, yhtenäinen kissojen ja
koirien rekisteröintijärjestelmä tulisi luoda, ja kansalaisia tulisi kouluttaa ja valistaa
vastuulliseen lemmikkieläintenpitoon.
15.3.2 Eläinten kuljetus
Eläinkuljetukset ovat ajankohtainen, keskustelua herättävä aihe EU:ssa. Muun muassa
kansainvälinen eläinoikeus- ja eläinsuojelujärjestö Animals’ Angels vaatii EU-komissiolta
eläinkuljetusta koskevan asetuksen uudistuksessa kahdeksan tunnin enimmäiskestoa
eläinkuljetuksille. Järjestö on perehtynyt eläinkuljetuksiin ja kampanjoi pitkiä, yli kahdeksan
tunnin eläinkuljetuksia vastaan. Suomen tuotantoeläinten kuljetuksista valtaosa on
kuljettajien työaikalain mukaisia alle yhdeksän tunnin kuljetuksia.
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15.3.3 Eläinten jäljitettävyys kaupan yhteydessä
TRACES (Trade Control and Expert System) -järjestelmä on kehitetty varmentamaan
elävien eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa EU-maiden välisessä
sisämarkkinakaupassa ja tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista. TRACES on laajentumassa
myös vientiin siten, että joihinkin maihin vietävien elävien eläinten ja eläimistä saatavien
tuotteiden terveystodistukset laaditaan sen avulla. Järjestelmä sisältää mahdolliset tiedot
eläintautitapausten vuoksi annetuista suojapäätöksistä, jotka voivat aiheuttaa rajoituksia tai
sisältää lisäehtoja sisämarkkinakaupassa tai tuonnissa kolmansista maista. EU-komission
ylläpitämää, Internetissä toimivaa järjestelmää käyttävät sekä viranomaiset että yritykset. Eri
tason toimijoille määritetään erilaiset profiilit, jotka määräävät, millaisia toimenpiteitä
kyseinen toimija voi tehdä ja mitä tietoja katsoa. Järjestelmän avulla voidaan paremmin
seurata elävien eläinten kuljetuksia Euroopan alueella.
15.3.4 Eläinten kloonaus
Euroopan parlamentti otti syksyllä 2010 kielteisen kannan kloonattujen eläinten käyttöön
ravintona. Kielto on tilapäinen ja kannasta neuvotellaan uudestaan myöhemmin, kun kielto
on päättymässä. Komissio tunnusti kloonauksen aiheuttavan kärsimystä eläimille, sillä
kloonijälkeläisiä synnyttävillä emoilla on synnytysvaikeuksia, suuri osa kloonatuista
synnytyksistä johtaa jälkeläisen kuolemaan tai epämuodostumiin, ja kloonijälkeläisten
kuolleisuus on normaalia suurempaa ensimmäisten elinkuukausien aikana. Kloonausta on
tutkittu lähinnä naudoilla ja sioilla.
15.4 Eläinten hyvinvointia painottavia tuotemerkkejä
Joillakin eläinsuojelujärjestöillä on omia eläintuotteiden hyvinvointimerkintäjärjestelmiä, kuten
RSPCA:n lanseeraama Freedom Food, AHA:n American Humane Certified, ja WSPA:n
Animal Welfare Approved. Global Animal Partnership -järjestö on luonut oman ’’The 5-Step
Program’’ -ohjelman tuotantoeläinten hyvinvointistandardiksi. Näillä hyvinvointimerkeillä
varustettuja eläimistä peräisin olevia tuotteita voi löytää kaupoista ainakin Iso-Britanniasta ja
USA:sta. Muillakin suurilla tai erikoistuneilla kauppaketjuilla, kuten amerikkalainen Whole
Foods ja alankomaalainen vähittäiskauppayhdistys CBL, on omia eläinten hyvinvointia
korostavia tuotemerkkejä ja eläinten hyvinvointiohjelmia.
Label Rouge on ruohonjuuritasolta alkanut ranskalainen laidunnusta korostava
siipikarjankasvatusmenetelmä.
Pienimuotoisena
paikallistuotantona
alkanut
siipikarjankasvatus on suosittua, ja Label Rouge -kananliha käy Ranskassa kaupaksi
huolimatta tuotteen kaksinkertaisesta hinnasta tavanomaiseen lihasiipikarjaan verrattuna;
Label
Rouge
-merkitty
siipikarjanliha
hallitsee
jopa
kolmannesta
Ranskan
siipikarjanlihamarkkinoista. Tuotantoon käytettävä eläinaines on kestävää ja sen
kasvatusaika on huomattavasti tavanomaista broilerihybridiä pitempi. Tuotannossa
korostetaan luonnollista kasvatustapaa, tuotteen korkeaa laatua, makua, sekä tuotannon
paikallisuutta.
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16. Eläinten hyvinvointia koskeva sääntely
Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista ja eläinten pitoon liittyvistä yleisistä
periaatteista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetusta koskevassa laissa
(1429/2006), Euroopan neuvoston asetuksessa (1/2005) eläinten suojelusta kuljetuksen ja
siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä laissa koe-eläintoiminnasta (62/2006).
Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavista rangaistuksista säädetään edellä
mainittujen lakien lisäksi rikoslaissa (39/1889). Eläinsuojelulain vaatimuksia on täsmennetty
useilta
osin
valtioneuvoston
antamassa
eläinsuojeluasetuksessa
(396/1996).
Eläinlajikohtaiset eri eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevat vaatimukset
ilmenevät valtioneuvoston asetuksista. Voimassa on lisäksi muutama eläinten suojelua
koskeva maa- ja metsätalousministeriön antama päätös.
16.1 Kansalliset eläinsuojelusäädökset
16.1.1 Eläinsuojelulaki, -asetus, eläinkuljetuslaki ja koe-eläinlaki
Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista on Suomessa säädetty
eläinsuojelulaissa ja eläinsuojeluasetuksessa. Eläinsuojelulaissa on säädetty myös yleiset
eläinten pitoa koskevat periaatteet. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä
parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös
edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen
eläimille on kielletty. Lisäksi eläinten pidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä
sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.
Kärsimyksellä tarkoitetaan eläimen kokemaa henkistä tai ruumiillista eläimen hyvinvointiin tai
terveyteen kielteisesti vaikuttavaa tuntemusta. Kivulla tarkoitetaan eläimen tuntemaa fyysistä
kipua ja tuskalla eläimen kokemaa henkistä hätää, ahdistusta, pelkoa tai muuta vastaavaa
epämiellyttävää tunnetta. Eläimen fysiologisilla tarpeilla tarkoitetaan eläimen elimistöön ja
sen asianmukaiseen toimintaan pohjautuvia tarpeita, esimerkiksi riittävän ja sopivan
ravinnon tarvetta ja liikunnan tarvetta. Eläimen käyttäytymistarpeilla tarkoitetaan eläimen
mahdollisuutta käyttäytyä riittävässä määrin kyseiselle eläinlajille tai -rodulle tyypillisellä
tavalla.
Eläinkuljetuslaissa on säädetty eläinten suojelusta ja siitä miten niiden hyvinvoinnista pitää
huolehtia kuljetusten aikana. Eläinkuljetuslaki koskee elävien selkärankaisten eläinten ja
soveltuvin osin selkärangattomien eläinten kuljettamista. Eläinkuljetuslakia sovelletaan myös
direktiivien (64/432/ETY ja 93/119/EY) ja asetuksen (1255/97/EY) muuttamisesta annetun
neuvoston asetuksen (1/2005/EY, eläinkuljetusasetus) valvontaan ja muuhun niiden
edellyttämään täytäntöönpanoon. Eläinkuljetusasetusta sovelletaan kaupallisen toiminnan
yhteydessä. Muissa kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa
sovelletaan eläinkuljetuslaissa säädettyjä aineellisia säännöksiä (luvut 2-4).
Lain koe-eläintoiminnasta tarkoituksena on varmistaa, että eläimiä pidetään ja käytetään
koe-eläintoiminnassa vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä. Lisäksi tarkoituksena on
varmistaa, että eläimiä käytetään mahdollisimman vähäinen määrä ja että eläimille koeeläintoiminnassa aiheutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää
haittaa. Lakia sovelletaan selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaan koe-eläintoimintaan.
16.1.2 Muut eläinten hyvinvointia koskevat säädökset
Eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista on säädetty useilla valtioneuvoston antamilla
eläinlajikohtaisilla asetuksilla. Valtioneuvoston asetuksia eläinten suojelusta on olemassa
erikseen naudoille (592/2010), lampaille (587/2010), vuohille (589/2010), broilereille
(375/2011), ankoille ja hanhille (675/2010), kanoille (673/2010), kalkkunoille (677/2010),
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strutsieläimille (675/2010), hevosille (588/2010), biisoneille (591/2010), tarhatuille peuroille
(590/2010) ja viljellyille kaloille (812/2010). Asetus on myös koirien, kissojen ja muiden
pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta (674/2010). Seura-, harrastus- ja
lemmikkieläimiin kuuluvat myös viranomaisten työkoirat, opaskoirat ja muut avustajakoirat.
Turkiseläinten (16/EEO/1999)
ja sikojen
(14/EEO/2002)
pidolle
asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista, eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten
pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2/EEO/2003), koe-eläintoiminnasta
(36/EEO/2006), nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle
asetettavista
eläinsuojeluvaatimuksista
(18/EEO/1996),
eläinten
teurastamiselle
asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EEO/1997), eläinten käyttämisestä sirkuksessa
ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä (22/EEO/96) ja kiellosta käyttää kilpailuissa tai
pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus
(1070/2000) säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa ja päätöksissä.
Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) tarkoituksena on varmistaa kuntien järjestämien
eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalveluiden valvonta.
Lisäksi tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin valvonta. Tämän lain myötävaikutuksella maamme aluehallintovirastoihin
saatiin 15 uutta läänineläinlääkärivirkaa, joista 14 virkaa tuli nimenomaan eläinten
hyvinvointisäädösten toteutumisen valvontaan ja yksi virka eläintautivalvontaan. Uudet
läänineläinlääkärit tekevät tuotantoeläintilojen EU-eläinsuojelutarkastuksia sekä valvovat
täydentävien
ehtojen
toteutumista.
Aiemmin
nämä
valvonnat
kuuluivat
kunnaneläinlääkäreille.
Laissa eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) säädetään eläimistä vastuussa olevien
toimijoiden, eläinten pitopaikkojen ja eläinten tunnistamisesta, rekisteröimisestä ja
jäljittämisestä.
Oikeusrekisterikeskus pitää sille välitettyjen tuomioistuinten ilmoitusten perusteella
valtakunnallista rekisteriä tuomioistuinten määräämistä eläintenpitokielloista. Tästä
säädetään laissa eläintenpitokieltorekisteristä (21/2011).
Maa- ja metsätalousministeriön antamaa alkutuotantoasetusta (134/2006) sovelletaan
eläimistä, kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoon. Asetuksessa on
säädetty muun muassa eri kalalajien tainnutuksesta ja verestyksestä pyynnin jälkeen.
16.1.3 Kaikkia EU:n jäsenmaita koskeva eläinsuojelulainsäädäntö
EU:lla on kaikkia jäsenmaita sitova eläinsuojelulainsäädäntö, jonka täytäntöönpanosta
Suomessa vastaa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto.
EU-eläinsuojelulainsäädäntö koostuu pääosin direktiiveistä ja EU-asetuksista. Direktiivit ovat
jäsenvaltiota sitovia säädöksiä ja edellyttävät jäsenvaltion toteuttavan niiden sisällön
kansallisessa lainsäädännössään. Direktiivit voivat olla joko vähimmäisdirektiivejä tai
harmonisointidirektiivejä tai molempia samanaikaisesti. Vähimmäisdirektiivi määrää
kansallisen sääntelyn vähimmäistason, mutta sallii myös tiukemman sääntelyn. Kansallisesti
voidaan antaa lisäehtoja ja direktiivin ehtoja ankarampia määräyksiä. Suurin osa
tuotantoeläinten suojelua koskevista direktiiveistä on vähimmäisdirektiivejä, mutta niillä on
myös harmonisointitarkoitus. Harmonisointidirektiivin tarkoituksena on samankaltaistaa EUvaltioiden kansalliset säädökset yhteneväisiksi. Jäsenvaltiot eivät voi omassa
lainsäädännössään poiketa harmonisointidirektiivissä asetetuista vaatimuksista esimerkiksi
säätämällä direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Uusi koe-eläindirektiivi on tällainen
harmonisointidirektiivi. Direktiiveistä poiketen EU-asetuksia sovelletaan jäsenvaltioissa
sellaisenaan, ilman, että jäsenvaltio säätää niistä kansallisessa lainsäädännössään. Ne ovat
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siten sisällöllisesti suoraan kansalaisia ja viranomaisia velvoittavia. Asetuksia käytetään
takaamaan unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. Viime
aikoina EU:ssa on ollut paineita siirtyä mahdollisimman yhtenäiseen lainsäädäntöön, mikä
vähentää selvästi jäsenmaan mahdollisuuksia säätää kansallisesti EU-lainsäädäntöä
tiukemmin.
Euroopan yhteisön neuvoston eläinkuljetusasetus (1/2005) säätelee kaupallisen toiminnan
yhteydessä tapahtuvaa selkärankaisten eläinten kuljetusta. Säädöksiin sisältyvät eläinten
kuljettamisen yleiset edellytykset, sekä kuljetusvälineitä, eläinten kuormaamista ja kuorman
purkamista sekä lupamenettelyä koskevat edellytykset. Aluehallintovirastot myöntävät luvat
ja
tallentavat
tiedot
eläinkuljettajarekisteriin.
Evira
pitää
valtakunnallista
eläinkuljettajarekisteriä kaikista eläinten kuljettamiseen myönnetyistä luvista. Eläinten
kuljetusta koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2007 alussa. Asetus edellyttää, että
jäsenvaltio valvoo eläinkuljetuksille asetettujen eläinsuojeluvaatimusten noudattamista
tarkastamalla vuosittain riittävän määrän kuljetuksia.
Tuotantoeläinten suojelun yleisistä vaatimuksista on säädetty direktiivissä (98/58/EY), joka
koskee kaikkia tuotantoeläiminä pidettäviä eläimiä. Lisäksi sikojen (91/630/ETY), vasikoiden
(2008/119/EY), munivien kanojen (1999/74/EY) ja broilereiden (2007/43/EY) suojelun
yksityiskohtaisista vaatimuksista on säädetty omissa direktiiveissään. Koe-eläinten
suojelusta (2010/63/EU) ja luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa
(1999/22/EY) on myös säädetty erillisillä direktiiveillä. Myös eläinten lopetusta koskee oma
direktiivinsä (1099/2009), joka kuitenkin korvataan vuoden 2013 alusta voimaan tulevalla
EU-asetuksella.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY/853/2004) eläinperäisiä elintarvikkeita
koskevista erityisistä hygieniasäännöistä on myös joitakin teuraseläinten hyvinvointiin liittyviä
säädöksiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) muiden kuin
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen
tuotteiden terveyssäännöistä (niin sanottu sivutuoteasetus; 1069/2009) annetaan
säännöksiä, jotka koskevat eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten
hyväksyntää, tuotteiden käsittelyä, käyttöä, jäljitettävyyttä ja hävitystä. Eläinten hyvinvoinnin
kannalta sivutuoteasetuksessa on olennaista, että siinä säännellään kuolleiden eläinten
käsittelyä ja hävitystä. Tämä voi epäsuorasti vaikuttaa eläimen lopetuspäätökseen, jos
esimerkiksi ruhon hävitys tulee kalliiksi.
Euroopan yhteisöllä on lajisuojelua koskevat säännökset eli niin sanottu lintudirektiivi
(2009/147/EC) ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskeva niin sanottu
luontodirektiivi (92/43/ETY). Ne edellyttävät, että lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan ja
niiden metsästämistä ja muuta hyödyntämistä säädellään. Lintudirektiivissä kielletään
määriteltyjen lintulajien tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti
pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö.
16.2 Muu lainsäädäntö
16.2.1 Suomen perustuslaki (731/1999)
Suomen perustuslain 20 §:ssä säädetään, että vastuu luonnosta ja sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Luonnossa elävät
niin sanotut villieläimet lukeutuvat osaksi luontoa ja ympäristöä. Luonnon- ja
ympäristönsuojelusta säädetään muun muassa luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja
ympäristönsuojelulaissa (86/2000).
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16.2.2 Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Lajien suojelun yksi tavoite on säilyttää alkuperäisten ja vakiintuneiden lajien elinvoimaiset
kannat ja levinneisyysalueet. Suomen noin 43 000 eliölajista 15 000 tunnetaan niin hyvin,
että niiden uhanalaisuus on pystytty arvioimaan. Niistä joka kymmenes on uhanalainen
vuonna 2000 tehdyn selvityksen mukaan. Luonnonsuojelulain mukaan laji voidaan
rauhoittaa tai se voidaan säätää uhanalaiseksi tai erityisesti suojeltavaksi lajiksi.
Ympäristöhallinnon on tarvittaessa ryhdyttävä toimiin eliölajin suotuisan suojelutason
saavuttamiseksi. Suojelun taso on suotuisa, kun laji pitkällä aikavälillä säilyy luontaisessa
ympäristössään eikä sen luontainen levinneisyysalue supistu. Lisäksi lajin elinympäristöjä
pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä. Suomen
ympäristökeskus kerää ja arvioi tietoja eliölajistossa tapahtuvista muutoksista ELYkeskusten, Metsähallituksen, yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten sekä luontojärjestöjen
kanssa.
Suomen rauhoitetut eläinlajit
Suomen luonnonvaraiset eläimet ovat valtion omaisuutta. Loukkaantuneiden
luonnonvarasten eläinten hoitoa ei meillä ole kuitenkaan valtion toimesta järjestetty.
Luonnonsuojelulailla rauhoitetuille kuolleille eläimille on kuitenkin laskettu ohjeelliset
euromääräiset arvot. Nämä arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten
käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä. Arvot vaihtelevat 17 eurosta (esimerkiksi
harmaakuvemyyrä) 9 755 euroon (saimaannorppa).
16.2.3 Metsästyslaki (615/1993)
Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen ja
tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja
koiran kytkettynä pitämiseen. Metsästyslaissa luetellaan nisäkkäistä ja linnuista riistaeläimet
ja rauhoittamattomat eläimet. Lain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön
periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät vaarannu, luontoa ei
tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta
kärsimystä. Metsästyslaissa puututaan myös kissanpitoon, sillä lain mukaan kotieläimeksi
otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty.
16.3 Säädöksiä uudistetaan
16.3.1 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus
Suomen eläinsuojelulaki ja -asetus ovat vuodelta 1996, ja tarpeita säädösten saamiseksi
ajantasaiseksi on ilmennyt. Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen esivalmistelut on aloitettu
maa- ja metsätalousministeriössä vuoden 2010 aikana. Kokonaisuudistus on mittava työ,
joka tulee jatkumaan useita vuosia.
16.3.2 Maa- ja metsätalousministeriön asetusten muuttaminen valtioneuvoston asetuksiksi
Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelua koskevia asetuksia ja päätöksiä on muutettu ja
tullaan muuttamaan valtioneuvoston asetuksiksi. Muutoksen yhteydessä asetuksissa
mukana olleet suositukset eläinten pidolle jäävät valtioneuvoston asetuksista pois.
Eläinsuojelua koskeviin valtioneuvoston asetuksiin jäävät vain sitovat säädökset.
16.3.3 Eläinsuojelurikoslainsäädännön uudistus 2011
Eläinsuojelurikoslainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2011. Rikoslakiin lisättiin säännös
törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan esimerkiksi
silloin, jos eläinsuojelurikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla tai rikoksen
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kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä. Rikoksen tulee aina olla myös
kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Uudistuksessa täsmennettiin lisäksi lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä.
Aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan laadun sijaan huomioon otetaan aiheutetun
kärsimyksen, kivun tai tuskan vähäisyys. Säännöksen täsmentämisen tarkoituksena on
helpottaa sen soveltamista.
Myös eläintenpitokieltoa ja menettämisseuraamusta koskevia säännöksiä uudistettiin.
Eläintenpitokiellon määrääminen on pääsääntö tuomittaessa henkilö törkeästä
eläinsuojelurikoksesta. Tuomioistuin voi poiketa tästä pääsäännöstä vain, jos siihen on
erityisen painavia syitä. Määräaikaiselle eläintenpitokiellolle säädettiin yhden vuoden
vähimmäisaika, minkä lisäksi pysyvän eläintenpitokiellon määräämiselle säädettiin
edellytyksiä.
Uutena
lakina
säädettiin
laki
eläintenpitokieltorekisteristä.
Rekisteriä
pitää
Oikeusrekisterikeskus. Eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot ovat viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla lähtökohtaisesti salassa pidettäviä.
Eläintenpitokieltorekisteristä annetussa laissa säädetään kuitenkin näiden tietojen
luovuttamisesta. Tietoja voidaan luovuttaa laissa säädetyille viranomaisille teknisen
käyttöyhteyden avulla. Lisäksi laissa säädetään, millä edellytyksillä tietoja voidaan luovuttaa
yksityisille henkilöille.
Törkeä metsästysrikos 2011
Vakavista metsästysrikoksista voidaan huhtikuun 2011 alusta alkaen määrätä nykyistä
ankarampia rangaistuksia. Törkeästä metsästysrikoksesta tuomitaan, jos rikos on tehty
erityisen raa'alla tai julmalla tavalla. Tämä voi olla kyseessä, jos eläimelle on aiheutettu
pitkäaikaista kärsimystä. Törkeästä teosta tuomitaan myös, jos rikoksen kohteena on suuri
määrä riistaeläimiä. Lisäksi törkeänä pidetään rikosta, jolla tavoitellaan huomattavaa
taloudellista hyötyä tai joka on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Metsästysrikos arvioidaan
törkeäksi myös, jos laittomasti tapetaan ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi
taikka vahingoitetaan sitä. Törkeän metsästysrikoksen tulee myös olla kokonaisuutena
arvostellen törkeä. Rangaistus törkeästä metsästysrikoksesta on vähintään neljä kuukautta
ja enintään neljä vuotta vankeutta. Törkeästä metsästysrikoksesta tuomittava määrätään
aina metsästyskieltoon, jos ei ole erityisen painavia syitä jättää kieltoa määräämättä.
Metsästyskielto törkeästä teosta on kestoltaan vähintään kolmen ja enintään kymmenen
vuoden pituinen.
Perinteiset häkkikanalat kielletään 2012
Perinteisistä varustelemattomista munintakanojen häkeistä luovutaan Euroopan Unionin
alueella vuoden 2012 alusta lähtien. Kanoja saa kuitenkin edelleen pitää häkeissä, mutta
häkkien tulee olla niin sanotusti varusteltuja. Varusteltuun häkkiin kuuluvat orret,
munintapesä sekä pehkua nokkimista ja kuopimista varten.
Eläinten lopetus ja teurastus 2013
Eläinten lopetuksen käytänteet tulevat EU-alueella edelleen yhtenäistymään, kun uusi
asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (1099/2009) tulee voimaan vuoden 2013
alusta. Lopetusasetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten suojelusta
lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Asetuksessa täsmennetään ja päivitetään eläinten
suojelua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevaa direktiiviä (93/119/EY).
Asetuksella parannetaan eläinten hyvinvointia asettamalla teknisiä ja hallinnollisia
vaatimuksia, jotka koskevat teurastamoita, eläintauteihin liittyviä lopetuksia, turkiseläinten
lopetuksia sekä tilalla tapahtuvia eläinten teurastuksia ja lopetuksia.
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Asetuksessa edellytetään, että lopetuksia ja teurastuksia tekevien on tehtävä
toimintaohjeisto eläinten asianmukaisen kuoleman varmistamiseksi. Toimintaohjeistossa on
huomioitava laitteiden valmistajien suositukset sekä määriteltävä käytettävien
tainnutusmenetelmien onnistumisen seuranta. Eläinten lopetukseen ja teurastukseen
osallistuvilta henkilöiltä edellytetään koulutusta ja pätevyystodistus siitä, että he ovat
perehtyneet tehtäviinsä. Turkiseläinten lopetuksissa riittää, että lopetusten valvojalla on
pätevyystodistus. Omaan käyttöön tapahtuvaan kotiteurastukseen ei tarvita erillistä
koulutusta eikä kotiteurastuksessa edellytetä toimintaohjeiston tekemistä. Teurastamoiden
rakennevaatimuksille annetaan 10 vuoden ja koulutusvaatimukselle 6 vuoden siirtymäaika.
Uskonnollisista syistä tehtävä teurastus ilman eläimen tainnutusta tullaan sallimaan myös
uuden asetuksen astuttua voimaan. Uskonnollisesti teurastetun lihan kysyntä on EU-alueella
kasvussa; esimerkiksi Ranskassa yli puolet lammas- ja nautateurastuksista tehdään ilman
tainnutusta.
Emakoiden ryhmäkasvatus 2013
Vuoden 2013 alusta alkaen kaikkien sikatilojen on kasvatettava täysikasvuisia ja nuoria
emakoita ryhmissä aikana, joka alkaa neljä viikkoa astutuksen jälkeen ja päättyy viikko
ennen arvioitua porsimispäivää. Emakoita ei siis saa enää vuoden 2012 jälkeen pitää
jatkuvasti kääntymisen estävässä häkissä. Säännöstä ei sovelleta tiloihin, joissa emakoita
on alle kymmenen. Samalla tulevat voimaan ryhmäkarsinoiden rakolattiaa, pinta-alaa ja
tonkimismateriaalia koskevat vaatimukset kaikilla sikatiloilla.
Hevosten pitopaikan korkeus 2014
Hevosten pitopaikan (rakennus, rakennelma tai säänsuoja) sisäkorkeuden on vuoden 2014
alusta alkaen oltava aina vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin
aina vähintään 2,2 m. Samalla voimaan tulevat pinta-alavaatimukset hevosten
yksittäiskarsinoille sekä ryhmässä pidettävien hevosten karsinoille ja hevospihatoille.
Eläinten rekisteröinti ja tunnistaminen
Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti on välttämätöntä, kun halutaan seurata eläimestä
peräisin olevan elintarvikkeen kulkua eläintilalta lautaselle. Naudoille, sioille, hevoseläimille,
lampaille ja vuohille on eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat säädökset,
joiden mukaan myös eläintenpitäjän on rekisteröidyttävä ja rekisteröitävä lisäksi paikka,
jossa eläimiä pitää. Kalanviljelylaitosten on rekisteröidyttävä vesiviljelyrekisteriin.
Ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia ostavan tai myyvän henkilön on
rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin. Eläinten ohjeidenmukainen merkitseminen ja
rekisteröinti ovat myös ehtona maataloustukien maksamiselle.
Siipikarjan ja useiden muiden lintujen rekisteröinnistä tuli uusi asetus marraskuun 2010
alussa. Sen mukaan siipikarjan, viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen
pitämisestä pitää ilmoittaa eläintenpitäjärekisteriin. Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan,
munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja ja tarhattuja lintulajeja, kuten kanoja
(broilerit, munivat kanat ja koristekanat), kalkkunoita, hanhia, ankkoja, viiriäisiä, helmikanoja
ja strutseja. Siipikarjaan kuuluvat myös tarhatut riistalinnut, kuten fasaanit, sorsat, teeret,
metsot ja pyyt. Ilmoitus pitää tehdä yhdestäkin linnusta.
Asetus vesiviljelyeläinten (kuten kalat, vedessä elävät äyriäiset ja nilviäiset) tunnistamisesta
(533/2011) astui voimaan 1.6.2011. Asetuksella luetaan viljellyt vesieläimet kuuluviksi
eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) soveltamisalaan. Asetuksen mukaan
vesiviljelyeläimiä pitävien ja kasvattavien eläintenpitäjien on ilmoitettava toiminnastaan ja
toimintapaikastaan ELY-keskukseen. Asetus ei koske kotiakvaarioita eikä sellaisia
puutarhalammikoita, joiden vedet puhdistetaan ennen niiden laskua luonnonvesiin.
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16.4 Suomen sijoittuminen kansainvälisessä eläinsuojelusäädösten vaatimusten
vertailussa
Suomessa eläinten hyvinvointia koskevat säädökset on pantu täytäntöön pitkälti EUdirektiivien mukaisesti. Joidenkin vaatimusten suhteen Suomessa on säädetty direktiivien
vähimmäisvaatimuksia tiukemmin. Lintujen nokkien leikkaaminen, eläinten häntien
typistäminen ja eläinten pakolla syöttäminen tuotannon lisäämiseksi on kiellettyä. Meillä
kuitenkin sallitaan eläimille kipua tuottavista toimenpiteistä vasikoiden nupoutus eli sarven
aiheiden polttaminen sekä karjuporsaiden kastrointi ilman kivunlievitystä. Joissakin
jäsenvaltioissa nämä toimenpiteet on kielletty ilman kivunlievitystä.
Vertailtaessa Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian ja Itävallan liittovaltioiden
tuotantorakennuksia koskevia eläinsuojelusäädöksiä havaittiin, että muiden vertailumaiden
perussäädökset ovat osittain EU-säädöksiä tiukemmat, mutta meillä pitkälti unionin
minimitasoa. Suomessa kuitenkin valtion tuella rakennettavia tuotantorakennuksia koskevat
säädökset
ovat
eläinten
hyvinvoinnin
kannalta
osin
eläinsuojelusäädösten
vähimmäisvaatimuksia tiukemmat. Suurin osa tuotantorakennuksista rakennetaan meillä
valtion investointitukien avustuksella. Suomen investointituen kaltaista tukijärjestelmää
tuotantorakentamiselle ei ole juurikaan käytössä selvityksen vertailumaissa, tai sen määrä ja
laajuus on varsin vähäinen. Vertailutiedot käyvät ilmi 13.5.2009 julkaistusta maa- ja
metsätalousministeriön
selvityksestä
’’Eläinten
hyvinvointisäädökset
tuotantorakentamisessa’’. Tässä selvityksessä käydään läpi, millaisia vaatimuksia
Suomessa on asetettu tuotantoeläinten pidolle yleisissä kansallisissa säädöksissä sekä
tuettua rakentamista koskevissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa verrattuna
Euroopan yhteisön säädöksiin ja Suomen olosuhteita vastaavien EU-maiden säädöksiin.
Selvityksessä arvioidaan kattavasti eri säädösten hyvinvointivaikutuksia.
Alankomaissa on tehty vertailu siitä, kuinka EU jäsenmaat ovat ottaneet kansallisissa
säädöksissä käyttöön sikojen suojelua koskevan direktiivin (2008/120/EY) vaatimukset.
Joissakin jäsenmaissa on otettu kansallisesti käyttöön direktiiviä tiukempia vaatimuksia:
karsinan
vähimmäispinta-alavaatimuksia
on
suurennettu,
karsinan
lattian
materiaalivaatimuksia on tiukennettu, ja emakoiden ryhmäkasvatusta on vaadittu. Direktiivin
vähimmäisvaatimuksia suurempia karsina-aloja lihasioille vaaditaan Ruotsissa, Itävallassa,
Saksassa ja Alankomaissa. Karjukarsina-ala tulee olla direktiivin vähimmäisvaatimusta
suurempi Ruotsissa ja Alankomaissa. Emakolle direktiivin vähimmäisvaatimuksia isompia
porsimiskarsinoita vaaditaan Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Alankomaissa.
Samoilla valtioilla on myös direktiiviä tiukempia vaatimuksia lattian laadun suhteen, kuten
viemäröintiaukkojen enimmäispinta-alan ja kiinteän lattian vähimmäispinta-alan suhteen.
Lisäksi Ruotsissa säädetään kansallisesti, että kaikilla sioilla tulee olla olkea ja että emakot
ja ensikot tulee aina pitää vapaana ja niiden tulee saada pesänrakennusmateriaalia viikkoa
ennen odotettua porsimista. Suomen kansalliseen lainsäädäntöön ei tämän selvityksen
mukaan ole tehty sikojen hyvinvointia edistäviä tiukennuksia. Raportissa on kuitenkin
Suomen osalta osin puutteellista tietoa. Raportista ei käy ilmi, että meillä sikojen häntien
katkaisu ja ulkona pidettävien emakoiden nenärenkaan käyttö on kielletty.
Sveitsiläisen Animal in the Law (TIR) -säätiön lakimies Antoine Goetschel ja säätiön johtaja
Gieri Bolliger ovat vertailleet 36 valtion lainsäädäntöä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta 18
kysymyksen avulla. Suomikin oli vertailussa mukana. Eläinten hyvinvointi sisältyi 10
vertailussa olleen maan perustuslakiin (Ruotsi, Slovenia, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Venezuela,
Peru, Meksiko, Brasilia ja Etelä-Afrikka) sekä EU:n vastaavaan säädökseen, Lissabonin
sopimukseen. Suomen, Tanskan, USA:n, Kanadan ja Kiinan perustuslaeissa eläinten
hyvinvointia ei mainita. Vertailun valtioista eläinten hyvinvointi on lainsäädännössä parhaiten
esillä Sveitsissä ja hyvällä tasolla myös Saksassa ja Itävallassa. Suomi sijoittuu vertailussa
heikkoon keskikastiin. Kiina ja USA ovat valtioita, joissa eläinten hyvinvoinnista ei juuri ole
olemassa säädöksiä. Kiinassa kuitenkin valmistellaan maan ensimmäistä eläinsuojelulakia.
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Linkkejä
Valtion säädöstietopankki FINLEX ®
EUR-Lex-sivuston kautta Euroopan unionin oikeudelliset tekstit ja muut julkiset asiakirjat
ovat vapaasti saatavilla kaikilla Euroopan unionin 23 virallisella kielellä. Haku onnistuu
helpoiten säädöksen numerolla.
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintölainsäädäntöhakemisto, osa F: ajantasainen
eläinten hyvinvointilainsäädäntö
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17. Eläinten hyvinvoinnin valvonta
Eläimen omistaja on ensisijaisesti vastuussa omistamansa eläimen hyvinvoinnista. Eläinten
kanssa toimiessa on noudatettava eläinsuojelusäädöksiä eläintenpidosta, kohtelusta,
käsittelystä ja kuljetuksesta. Viranomaiset valvovat eläinten hyvinvointia välillisesti
eläinsuojelusäädösten noudattamista valvomalla. Eläinlääkintähuoltolaissa säädetään
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.
17.1 Tarkastuksia tekevät eläinsuojeluviranomaiset
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee eläinsuojelusäädökset, joiden voimaantulosta
eduskunta päättää. Säädösten noudattamista ohjaa ja valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira. Aluehallintovirastojen alueella eläinsuojeluviranomaisena toimivat läänineläinlääkärit
ja omilla toimialueillaan kunnaneläinlääkärit, terveystarkastajat ja poliisi. Teurastamoissa
eläinten kuljetusten ja teurastuksen eläinsuojelua valvovat Eviran palveluksessa olevat
tarkastuseläinlääkärit ja valtakunnan rajoilla rajaeläinlääkärit. Teurastamojen ulkopuolella
eläinkuljetuksia valvovat eläinsuojeluviranomaiset. Aluehallintoviranomaisten valtuuttamat
vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat voivat myös tehdä eläinsuojelutarkastuksia pitopaikoissa,
jotka eivät ole kotirauhan suojaamalla alueella. He ottavat yhteyttä viranomaisiin, jos
tarkastuksessa havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa.
Lakisääteisen (ei-epäilyyn perustuvan) eläinsuojelutarkastuksen tekee useimmiten kunnan
virkaeläinlääkäri
eli
kunnantai
kaupungineläinlääkäri.
Epäilyyn
perustuvia
eläinsuojelutarkastuksia tekevät myös kunnan tai kuntayhtymän valvontatehtäviin keskittyvät
virkaeläinlääkärit,
kunnan
terveystarkastajat
sekä
poliisi.
Aluehallintovirastojen
läänineläinlääkärit
voivat
hoitaa
vaikeimpia
eläinsuojelutehtäviä
paikallisen
eläinsuojeluviranomaisen pyynnöstä. Mikäli tarkastuksissa havaitaan eläinsuojelusäädösten
vastaista menettelyä, viranomaiset ryhtyvät eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin.
17.2 Eläinsuojelutarkastukset
Eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista
valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Tarkastajalla on oikeus eläimen, sen pitopaikan tai
kuljetusvälineen tarkastamiseen. Lisäksi tarkastajalla on oikeus tarkastaa eläimelle
tarkoitettu ruoka ja juoma sekä eläimen hoidossa käytetyt välineet ja varusteet.
Eläimen omistajalle annetaan eläimen hyvinvointia edistäviä ohjeita ja neuvoja, mikäli
tarkastuksissa havaitaan lieviä eläinsuojelullisia epäkohtia. Jos tarkastuksessa havaitaan
säädösten laiminlyöntejä, omistajalle annetaan määräys korjata eläintenpidossa havaitut
puutteet määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus, jolla
valvotaan, että määräystä on noudatettu. Mikäli laiminlyöntejä vielä havaitaan, voidaan
antaa uusi määräys tai kielto jatkaa määräysten vastaista toimintaa. Tarvittaessa annettua
päätöstä voidaan tehostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai uhalla, että
määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella.
Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä omistajan
kustannuksella myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli
eläinsuojelulliset syyt niin vaativat. Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa
päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon. Tuotantoeläimille järjestetään
ensiapuna ruokaa ja juomaa sekä hoitaja paikan päälle, tai vaihtoehtoisesti hoitoa muualla.
Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, eläimet voidaan myydä,
viedä teuraaksi tai lopettaa paikan päällä.
Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläintoiminta eläintenpito-olosuhteineen tarkastetaan
vuosittain. Luvanvaraista toimintaa ovat sirkukset, pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt sekä
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eläintarhat; ilmoituksenvaraista toimintaa ovat ammattimainen tai muutoin laajamittainen
seura- ja harrastuseläinten pito, luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhaus,
sekä riistanhoidollinen tarhaus. Pitopaikat, joissa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin
laajamittaista ravi- tai ratsuhevosten, koirien, kissojen tai muiden vastaavien seura- tai
harrastuseläinten pitoa, pyritään tarkastamaan säännöllisesti. Eläinsuojeluasetuksessa on
tarkemmin määritelty, millainen toiminta on ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa
tapahtuvaa. Tarkastuksia voidaan tehdä myös erilaisissa eläinkilpailuissa sekä esityksissä ja
näytöksissä, joissa eläimiä on mukana. Aluehallintovirastot kirjaavat vuosittain 400-500
luvan- ja ilmoituksenvaraisten eläintenpitokohteiden tarkastusta.
17.2.1 Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset
Eläinsuojeluviranomaisella on oikeus tehdä epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus
tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain
vastaisesti. Tehdyt tarkastukset raportoidaan aluehallintovirastoihin, jotka toimittavat tiedot
Eviralle. Evira kokoaa ja julkaisee tarkastusten tulokset valtakunnallisesti. Epäilyyn
perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tekevät kunnaneläinlääkärien ohella myös kunnan
terveystarkastajat, poliisi sekä aluehallintovirastojen valtuuttamat vapaaehtoiset
eläinsuojeluvalvojat.
Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehdään vuosittain vajaat 3500, joista joka
toisessa todetaan eläinsuojelullisia laiminlyöntejä. Tuotantoeläinten pitopaikkoja tarkastetaan
hieman lemmikkieläinten pitopaikkoja enemmän ja niillä on myös todettu lieviä laiminlyöntejä
enemmän kuin lemmikkieläinten pitopaikoissa, mutta vakavien eläinsuojelullisten
laiminlyöntien osuus on tarkastetuissa lemmikkieläintapauksissa tuotantoeläintapauksia
suurempi.
Tarkastusmäärät ja tarkastusten tulokset ovat viime vuosina pysyneet samansuuntaisina
(Taulukko 5). Vuonna 2007 raportoitiin viranomaisten tekemien tarkastusten lisäksi yli 400 ja
2008 vajaat 300 silloisten lääninhallitusten valtuuttamien eläinsuojeluvalvojien suorittamaa
tarkastusta. Vuonna 2009 yli 80 % lemmikkieläintarkastuksista kohdistui kissoihin tai koiriin,
kun taas tuotantoeläintiloilla tarkastettiin epäilyn perusteella eniten nautojen (45 %) ja
hevosten (23 %) pito-olosuhteita. 2010 tarkastettiin lähes 1000 tuotantoeläintilaa enemmän
kuin aiempina vuosina, mutta tulokset pysyivät samansuuntaisina.
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Taulukko 5. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset (lähde: Evira)

Tarkastuksia

2007

2008

2009

2010

yhteensä

3500

3300

3200

4367

lemmikkieläinkohteita

1500

1600

1500

1412

tuotantoeläinkohteita
muu eläin tai
määrittelemätön

2000

1700

1700

2677

-

-

-

278

40

41

39

40

lemmikkieläinkohteita

39

30

32

31

tuotantoeläinkohteita

41

52

46

45

yhteensä

8,5

9,5

9,5

6

lemmikkieläinkohteita

13

15

15

9

tuotantoeläinkohteita

4

4

4

4

Laiminlyöntejä*, % tarkastetuista
kohteista
yhteensä

Vakavia laiminlyöntejä**, %
tarkastetuista kohteista

*laiminlyöntitapauksessa annetaan määräys korjata
eläinten olosuhteet
**vakavassa laiminlyöntitapauksessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin eläimen
hyvinvoinnin turvaamiseksi

17.2.2 Tuotantoeläintilojen EU-eläinsuojelutarkastukset
EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäisvaatimusten
noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuotantoeläintiloja. Osa tiloista on
valittu tarkastuksen kohteeksi satunnaisotannalla, osa tiettyihin eläinlajikohtaisesti
määriteltyihin riskitekijöihin perustuen; vuodesta 2010 lähtien satunnaisotannalla valittujen
osuus on ollut 25 % ja riskiperusteisesti valittujen 75 % tarkastetuista tiloista. Vuoteen 2009
asti EU-eläinsuojelutarkastuksia ovat tehneet kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten
määräyksestä.
Vuodesta
2010
lähtien
EU-eläinsuojelutarkastuksista
vastaavat
aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.
Vuonna
2007
tarkastuksia
tehtiin
valvontaohjelmassa tavoitteena ollut määrä; 2008 ja 2009 tarkastustavoitteesta toteutui 85
%.
EU-eläinsuojelutarkastukset aloitettiin vuonna 1998 vasikka- ja sikatilojen valvonnoilla.
Vuodesta 2000 lähtien on valvottu myös turkistarhoja ja yli 350 kanan munintakanaloita.
Vuosina 2008–2009 valvonnat laajennettiin koskemaan ankka- ja hanhitiloja sekä lammasja vuohitiloja; 2010 valvonnan piiriin lisättiin aikuiset naudat ja 2011 broilerit. Tulevina
vuosina EU-eläinsuojelutarkastuksia tullaan tekemään myös muille tuotantoeläinlajeille.
Vuosittain tarkastetaan noin 1,5 % vasikkatiloista, 2-3 % sikatiloista, 7-15 %
munintakanaloista, 5-10 % turkistarhoista, 7 % ankka- ja hanhitiloista sekä 2 % lammas- ja
vuohitiloista.
Vuonna 2007 laiminlyöntejä havaittiin tarkastuksissa selvästi vähemmän (19 % tiloista) kuin
edellisenä vuonna, jolloin hieman alle 30 % tiloista ei täyttänyt eläinten
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hyvinvointivaatimuksia. Tarkastustulokset paranivat vasikka-, sika- ja kanatiloilla, mutta
turkistarhoilla laiminlyöntien osuus lisääntyi hieman vuoden 2006 tasosta. 2008
tarkastuksissa laiminlyöntien osuus kasvoi, mutta vasikoita lukuun ottamatta lähes kaikkien
yksittäisten eläinlajien laiminlyöntien osuudet laskivat edellisvuodesta. Todetut ongelmat,
kuten puutteellinen kirjanpito, olivat pitkälti samoja kuin aiempinakin vuosina. Vuonna 2009
eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin hieman vähemmän kuin 2008.
Turkistarhoilla laiminlyöntien määrä nousi 2010 kymmenkertaiseksi (61 %) vuoden 2009
määrästä (6 %). (Taulukko 6, Kuva 7)
Vasikkatilojen tarkastuksissa havaittuja yleisiä ongelmia ovat vuosina 2007 – 2010 olleet
muun muassa pitopaikan materiaalien puhdistettavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät
laiminlyönnit, kuten makuualustan ja rehun sekä juomaveden puhtaus. Myös liian pienet
ryhmäkarsinat sekä yli 8 viikon ikäisten vasikoiden pito yksittäiskarsinoissa ovat olleet yleisiä
ongelmia. Muutamalla tilalla on pidetty vasikoita kytkettyinä, vaikka lainsäädännön mukaan
alle puolen vuoden ikäisten nautojen pitäminen kytkettynä on kiellettyä. Usealla tilalla
vasikoiden saatavilla ei ole ollut myöskään riittävästi puhdasta juomavettä. Kirjanpidon
puutteiden osuus epäkohdista on ollut alle 4 %, joten suurin osa havaituista laiminlyönneistä
kohdistui vasikoiden hyvinvointiin suoranaisesti vaikuttaviin tekijöihin.
Sikatiloilla tyypillisiä laiminlyöntejä vuosina 2007 – 2010 ovat olleet koneellisen ilmastoinnin
hälytysjärjestelmän puuttuminen sekä virike- ja pesänrakennusmateriaalin vähäisyys: sioille
ei ole annettu riittävästi virikemateriaalia, kuten olkia tai turvetta, tai emakoille sopivaa
materiaalia pesän rakentamista varten. Muutamalla tilalla karjuporsaita on kastroitu
vanhempana kuin lainsäädäntö sallii. Kymmenisen prosenttia sikatiloilla havaituista
laiminlyönneistä on johtunut kirjanpidon puutteellisuudesta.
Kanaloissa yleisimpiä ongelmia viime vuosina ovat olleet kanojen kynsien hiomavarusteiden
puuttuminen sekä tilanahtaus. Vuonna 2009 laiminlyöntien määrä kasvoi edellisvuoteen
verrattuna yli kymmenen prosenttiyksikköä, mikä johtunee valvonnan riskiperusteisuuden
tehostumisesta. Yli 70 % kaikista havaituista laiminlyönneistä löytyi avokanaloista, joissa
kanoja pidettiin liian ahtaasti eikä niillä ollut riittävästi tilaa syödä ja juoda. Monessa
avokanalassa on myös ollut puutetta riittävästä orsi- ja munintatilasta. Kirjanpidon
laiminlyöntejä ei juuri ole ollut.
Turkistilojen ongelmakohdiksi ovat osoittautuneet pureskelu- ja virikemateriaalin
puuttuminen, tilavaatimusten alittuminen sekä joissain tapauksissa kettujen hyllyjen
puuttuminen. Tilat eivät myöskään aina ole olleet pakovarmoja. Vuoden 2009 tarkastuksissa
vain kahdella tarhalla (6 %) todettiin puutteita eläinsuojelusäädösten noudattamisessa, mutta
2010 kirjattujen laiminlyöntien määrä kymmenkertaistui. Yleisimpiä ongelmia vuonna 2010
olivat rikkinäiset ja kuluneet häkit, eläinten pitäminen liian ahtaissa oloissa, makuuhyllyjen ja
virikemateriaalin puute, tarhan pakovarmuuden laiminlyönti ja puutteellinen kirjanpito.
Laiminlyöntien määrän hälyttävä kasvu voi osittain johtua lainsäädännön muutokseen ja
tarkastuskäytäntöihin liittyvistä syistä. Vuoden 2010 alusta lähtien häkkikokovaatimus
kasvoi, eikä vanhojen häkkien vikoja ehkä enää korjattu uusiin häkkeihin siirtymistä
odotellessa. Tarkastuksia tekivät 2010 ensimmäistä kertaa läänineläinlääkärit, minkä vuoksi
myös seula on saattanut olla aiempaa tiukempi.
Ankka- ja hanhitiloja tarkastettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008, lammas- ja vuohitiloja
2009. Tuolloin kolmanneksella lammas- ja vuohitiloista todettiin eläinsuojelusäädösten
vastaista menettelyä, mikä oli selvästi enemmän kuin muilla eläinlajeilla, mutta vuoden 2010
tarkastuksissa osuus oli jo pienempi. Sekä lampailla että vuohilla yleisimmät laiminlyönnit
liittyivät pitopaikan puhtauteen ja sen rakenteiden turvallisuuteen. Myös puhtaan ja kuivan
makuupaikan puute oli ongelmana joillain lammastiloilla.
Evira: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2009 (pdf)
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Taulukko 6. Tuotantoeläintilojen ja eläinkuljetusten
eläinsuojelusäädösten laiminlyönnit (lähde: Evira).

EU-eläinsuojelutarkastukset

ja

2007

2008

2009

2010

tarkastettuja tiloja

421

387

334

306

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

17

28

19

14

tarkastettuja tiloja

92

105

96

153

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

23

15

18

31

tarkastettuja tiloja

89

60

51

35

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

17

7

18

26

tarkastettuja tiloja

125

92

34

57

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

29

18

6

61

tarkastettuja tiloja

-

11

7

9

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

-

2

0

11

tarkastettuja tiloja

-

-

28

50

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

-

-

29

16

tarkastettuja tiloja

-

-

11

14

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

-

-

36

21

tarkastettuja tiloja

-

-

-

362

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

-

-

-

20

tarkastettuja tiloja

727

655

561

690

laiminlyöntejä, % tarkastetuista

19

22

19

28

tarkastuksia yhteensä

369

328

275

348

eläinsuojelullisia epäkohtia, % tarkastetuista ajoneuvoista

20

11

27

16

VASIKAT

SIAT

MUNIVAT KANAT

TURKISELÄIMET

ANKAT JA HANHET

LAMPAAT

VUOHET

NAUDAT (YLI 6 KK)

YHTEENSÄ

ELÄINKULJETUKSET
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40
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10
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0
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Kuva 7. Tuotantoeläintilojen EU-eläinsuojelutarkastuksissa havaitut eläinsuojelusäädösten
laiminlyönnit, % tarkastetuista tiloista
17.2.3 Täydentävien ehtojen eläinsuojelutarkastukset
Maataloustukien täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä valvotaan myös eläinten
hyvinvointia. Hyvinvoinnin osalta tarkastetaan tietyt etukäteen määritellyt lainsäädännön
vaatimukset eli indikaattorit. Eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muodostuvat
siis jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä ne tuo tuotantoeläinten pidolle uusia
vaatimuksia. Täydentävien ehtojen valvontaa tehdään pääsääntöisesti tiloilla, jotka on
otannalla valittu tarkastuksen kohteeksi. Valvontaa voidaan laajentaa myös sellaisille tiloille,
joilla on jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu laiminlyöntejä, tai jos
valvontaviranomaisen tietoon on jollain muulla tavalla tullut eläinsuojelusäädösten
laiminlyöntitapauksia.
Ehtojen laiminlyönnistä seuraa tukivähennyksiä. Pääsääntöinen tukivähennys täydentävien
ehtojen laiminlyönnistä on 3 %, mutta myös yhden ja viiden prosentin tukivähennyksiä
voidaan määrätä. Ehtojen noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
(ELY-keskusten) tarkastajat sekä eläinten hyvinvointisäädösten osalta aluehallintovirastojen
läänineläinlääkärit.
Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin otantatarkastukset kohdistetaan pääsääntöisesti
nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja yli 350 kanan munintakanaloihin. Kuitenkin, jos
tilalla on tarkastuksen yhteydessä muita tuotantoeläimiä (hevosia, biisoneita, tarhattuja
peuroja, strutsieläimiä, ankkoja, myskisorsia, hanhia, kalkkunoita tai turkiseläimiä), myös
nämä valvotaan. Kalat, matelijat, sammakkoeläimet, nilviäiset ja mehiläiset eivät kuulu
täydentävien ehtojen osalta tuotantoeläinten hyvinvointitarkastusten piiriin.
Valvontakohteina ovat tietyt eläinlajikohtaiset tila- ja olosuhdevaatimukset, eläinten ruokintaa
ja juottoa koskevat vaatimukset, sekä lääkityskirjanpitoa koskevat vaatimukset. Kaikkien
tuotantoeläinten (lukuun ottamatta turkiseläimiä) osalta on pidettävä kirjaa eläinten saamasta
lääkityksestä. Kirjanpitoa edellytetään kaikesta lääkityksestä, myös ennaltaehkäisevästä
lääkinnällisestä hoidosta, jollaiseksi katsotaan esimerkiksi loishäätölääkitys. Kirjanpidosta on
käytävä ilmi eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot, lääkityksen antopäivämäärä, lääkkeen
nimi ja määrä, lääkkeelle määrätty varoaika sekä lääkkeen myyjän nimi.
Kaikille tuotantoeläimille yhteisten valvontakohteiden lisäksi nautojen osalta valvotaan
ilmanvaihtoa ja kuivikkeiden käyttöä sekä vasikoiden kiinnipitoa ja sosiaalisten tarpeiden
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tyydyttämistä koskevien vaatimusten noudattamista. Lampaiden ja vuohien osalta valvotaan
ilmanvaihtoa ja eläinten kiinnipitoa koskevien vaatimusten noudattamista. Sikojen osalta
valvotaan ilmanvaihtoa ja ilmanvaihdon häiriöihin varautumista, ryhmäkasvatuksen
toteutumista, sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä, porsaiden kastrointi-ikää, virikemateriaalin
saantia sekä eläinten kiinnipitoa koskevien vaatimusten noudattamista. Munivien kanojen
osalta valvotaan ilmanvaihtoa ja ilmanvaihdon häiriöihin varautumista, valaistusrytmin
toteutumista ja useampikerroksisten pitojärjestelmien ominaisuuksia.
Vuosina 2007–2008 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvonnoissa havaittiin
eläinsuojelusäädösten laiminlyöntejä reilulla 10 % valvotuista tiloista. Vuonna 2009
tukivähennyksiä tuli otantaan kuuluvista tiloista joka viidennelle tilalle. Valvontaa laajennettiin
2009 koskemaan myös sellaisia tiloja, joiden osalta oli herännyt epäily laiminlyönneistä.
Näistä otannan ulkopuolella tarkastetusta 50 tilasta lähes kaikille koitui tukiseuraamuksia.
Vuonna 2010 laiminlyöntejä todettiin 15 % otantaan kuuluvista tiloista.
Yleisimpiä säädösten laiminlyöntejä vasikkatiloilla aiheuttivat liian pienet karsinat sekä se,
että vasikat eivät voineet nähdä tai kosketella lajitovereitaan. Muutamilla tiloilla yli kahdeksan
viikon ikäisiä vasikoita pidettiin säädösten vastaisesti yksittäiskarsinoissa tai kytkettyinä.
Myös karsinoiden kuivittamisessa oli puutteita. Sikatiloilla yleisin puute oli, ettei sikojen
saatavilla ollut jatkuvasti ja riittävästi sellaista materiaalia, jonka avulla siat voivat toteuttaa
lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten tonkimista ja tutkimista. Kanaloissa avokanaloiden
mitoista, eläintiheyksistä ja virikkeistä annettuja vaatimuksia rikottiin yleisimmin. Kanoja
pidettiin liian tiheästi, juottonippoja ja kuppeja ei ollut riittävästi, kanojen käytössä ei ollut
pehkua nokkimista ja kuopimista varten, eikä munintapesiä tai orsia ollut riittävästi.
Evira: Eläinlajikohtaiset täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivaatimukset, viljelijäoppaan
liitteet 4 ja 5
Maaseutuvirasto: Täydentävien ehtojen ohjeet
Evira: Täydentävien ehtojen valvonta
Evira: Tukivalvonta 2009 (pdf)
17.2.4 Eläinkuljetusten tarkastukset
Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa eläinkuljetus, mikäli epäillään, että
eläinkuljetuslainsäädäntöä on rikottu. Valvontaviranomaisia ovat aluehallintovirastojen
läänineläinlääkärit
alueellaan,
kunnaneläinlääkäri
ja
poliisi
toimialueillaan,
tarkastuseläinlääkäri teurastamon tai teurastuspaikan alueella ja rajaeläinlääkäri
rajanylityspaikan, maastapoistumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman
alueella.
Eläinten kuljetuksia maanteillä valvoo enimmäkseen poliisi normaalin liikenteen valvonnan
yhteydessä. Poliisi voi käyttää tarvittaessa apunaan virkaeläinlääkäriä. Poliisilla on oikeus
eläinkuljetuksen tarkastamiseen myös ilman epäilyä lainsäädännön rikkomisesta. Sama
oikeus eläinkuljetusten tarkastamiseen ilman epäilyä on tarkastuseläinlääkärillä ja
rajaeläinlääkärillä omilla toimialueillaan. Evira tai aluehallintovirasto voivat myös määrätä
virkaeläinlääkärit tarkastamaan eläinkuljetuksia. Tällaisia tarkastuksia tekevät maanteillä tai
eläinten lastaus- ja purkupaikoilla läänineläinlääkärit yhdessä poliisin kanssa ja
teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit.
Eläinkuljetustarkastusten yhteydessä tarkastaan myös lainsäädännön edellyttämät asiakirjat.
Jos valvontaviranomainen havaitsee kuljetuksessa epäkohtia, tämän tulee ryhtyä
eläinkuljetuslainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Tyypillisesti valvontaviranomainen
antaa eläinkuljettajalle määräyksen laittaa epäkohdat kuntoon määräajassa. Lisäksi
viranomaisen tulee ilmoittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen
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hyväksymistodistuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös
kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle.
Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on suoritettu vuodesta 1997 lähtien.
Vuosina 2000–2009 eläinsuojeluviranomaiset tarkastivat yhteensä yli 3 500 eläinkuljetusta,
joista keskimäärin 23 %:ssa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia (Kuvat 8 ja 9). Suurimman
osan tarkastuksista tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen
yhteydessä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia tien päällä tai lähtöpaikassa.
Eläinkuljetusten laiminlyöntitapauksissa on tyypillistä, että samassa kuljetuksessa todetaan
useampia rikkomuksia. Yksittäisiä epäkohtia on muun muassa pätevyystodistuksiin,
eläinkuljettajalupiin ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä vaatimuksissa; ajoneuvon kuntoon ja
turvallisuuteen (esimerkiksi eläinkuljetusmerkinnän puuttuminen ajoneuvosta) sekä eläinten
tarkastus- ja hoitomahdollisuuteen liittyvissä vaatimuksissa; eläinten kuormaustiheydessä;
eläinten käsittelyssä tai hoidossa kuljetuksen aikana; eläinten erottelussa ja kytkemisessä
sekä
kuljetustilassa
olevan
irtotavaran
kiinnittämisessä;
ilmanvaihdossa
tai
säänsuojauksessa; kuorman lastauksessa ja purkamisessa (esimerkiksi rampin turvallisuus).
Joissakin kuljetuksissa on ollut mukana eläimiä, jotka eivät olleet kuljetuskuntoisia, ja joita ei
täten olisi saanut ottaa lainkaan mukaan kuljetukseen. Epäkohtia todetaan säännöllisesti
myös pitkien kuljetusten lisävaatimusten noudattamisessa. Yleisimpiä ongelmia ovat
puutteet juomavesijärjestelmässä sekä lämpötilan kirjaamis- ja hälytysjärjestelmässä.
Keskimääräinen eläinten kuljetusaika vuosina 2007–2009 tarkastetuissa kuljetuksissa oli
noin neljä tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 4-8 % ylitti kestoltaan kahdeksan tuntia. Pitkille
kuljetuksille asetettuja lisävaatimuksia rikottiin noin joka neljännessä kuljetuksessa;
esimerkiksi sioille ei tarjottu mahdollisuutta saada vettä.
Vuonna 2009 kuljetuksen lähtöpaikassa, eli siellä missä eläimet alun perin lastataan
kuljetusvälineeseen, tarkastettiin 13 kuljetusta. Suurimmassa osassa näistä todettiin
epäkohtia. Lähtöpaikassa tarkastetut kuljetukset olivat lähinnä välityseläinkuljetuksia tai
porokuljetuksia. Porokuljetuksia (7 kpl), joista kaikissa todettiin epäkohtia, tarkastettiin sekä
lähtöpaikassa että teurastamolla. Välityseläinkuljetuksia tarkastettiin suurimmaksi osaksi
lähtöpaikassa.
Valtaosassa
niistä
todettiin
epäkohtia,
kuten
puutteita
juomavesijärjestelmässä
sekä
lämpötilan
kirjaamisja
hälytysjärjestelmässä,
kuljetusasiakirjoissa, kuormaustiheydessä ja kuljetuksen enimmäiskestoajassa. Vuoden
2010 eläinkuljetustarkastuksissa läänineläinlääkäreitä on pyydetty tarkastamaan erityisesti
välityseläin- ja porokuljetuksia.
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Kuva 8. Tarkastettujen eläinkuljetusten määrä vuosina 2000-2010
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Kuva 9. Eläinkuljetuksissa havaittujen laiminlyöntien määrä (% tarkastetuista kuljetuksista)
vuosina 2000-2010
EU:n jäsenmaiden komissiolle toimittamat eläinkuljetustarkastusten vuosiraportit
17.3 Valvonta kehittyy
Marraskuussa 2009 voimaan astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain yhtenä tehtävänä on
ollut varmistaa eläinsuojeluvalvonnan erottaminen kunnalliseläinlääkäreiden muista
tehtävistä. Tavoitteena on saada kunnat palkkaamaan valtion varoin alueelleen pelkästään
valvontatehtäviin keskittyviä virkaeläinlääkäreitä. Uusi eläinlääkintähuoltolaki on myös tuonut
aluehallintovirastoihin 14 uutta eläinlääkäriä, jotka vastaavat tuotantoeläintilojen
tuotantotukien ehtoihin liittyvästä eläinsuojeluvalvonnasta, sekä yhden valmiuseläinlääkärin
viran.
Läänineläinlääkärit
vastaavat
paikallisen
eläinsuojeluviranomaisen
(kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja tai poliisi) pyynnöstä myös vaikeimpien
eläinsuojelutehtävien hoidosta.
Eläinsuojelusäädösten noudattamisen valvontaa tullaan kehittämään riskiperustaiseen
suuntaan. EU:n edellyttämiä tuotantoeläintilojen eläinsuojelutarkastuksia tehdään erityisesti
niille tiloille, joilla arvioidaan olevan kohonnut riski eläinsuojeluongelmien esiintymiselle.
Tällaisen riskin voi muodostaa muun muassa aiemmassa tarkastuksessa tilalla havaittu
laiminlyönti tai se, että toiminnassa olevan eläintuotantotilan tapahtumista ei ole
viranomaisille (kuten eläinlääkärille) tai teollisuudelle (kuten meijerille tai teurastamolle) tullut
tietoa vähään aikaan. Kun Eviran tavoitteen mukaan 75 % tarkastuksista tehdään tällaisille
korkeamman riskin tiloille ja loput 25 % tiloista valitaan satunnaisotannan perusteella, on
odotettavissa, että huomautettavaa löytyy enemmän kuin jos kyseessä olisi täydellinen
satunnaisotanta.
Linkkejä
Evira: Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien
järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011–2014
Evira: Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan
raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)
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Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista
ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien
täydentävien ehtojen valvonnasta (118/2010)
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18. Eläinsuojelurikokset ja eläintenpitokiellot
Eläinsuojelulainsäädännön vastaiset teot on Suomessa kriminalisoitu eläinsuojelurikoksena,
törkeänä eläinsuojelurikoksena, lievänä eläinsuojelurikoksena, eläinsuojelurikkomuksena
sekä eläinkuljetusrikkomuksena. Kolmesta ensin mainitusta säädetään rikoslaissa (17:14–15
§).
Eläinsuojelurikkomuksesta
säädetään
eläinsuojelulaissa
(54
§)
ja
eläinkuljetusrikkomuksesta
eläinten
kuljetuksesta
annetussa
laissa
(39
§).
Eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta.
Törkeästä eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita ainoastaan vankeusrangaistus
rangaistusasteikon ollessa vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta.
Muista voidaan tuomita ainoastaan sakkorangaistus.
18.1 Eläintenpitokielto
Sakko- tai vankeusrangaistuksen lisäksi eläinsuojelurikoksesta tuomitulle henkilölle voidaan
eläinten suojelemiseksi määrätä eläintenpitokielto. Eläintenpitokiellon määrää tuomioistuin
käsitellessään eläinsuojelurikosasiaa. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu henkilö
määrätään eläintenpitokieltoon (rikoslaki 17:23 §). Tuomioistuin voi kuitenkin
poikkeuksellisesti jättää kiellon määräämättä, jos siihen on erityisen painavia syitä.
Eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta tuomitulle voidaan myös määrätä
eläintenpitokielto. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henkilölle, joka tuomitaan
eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinkuljetusrikkomuksesta edellyttäen, että henkilöä voidaan
pitää soveltumattomana tai kykenemättömänä huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista.
Eläintenpitokielto merkitsee kieltoa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä tai muuten vastata
eläinten hyvinvoinnista. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisistä syistä määrätä, että tuomittu
saa edelleen kokonaan tai osaksi omistaa eläimiä. Eläintenpitokielto voi koskea määrättyjä
eläinlajeja tai eläimiä yleensä. Kielto voidaan määrätä vähintään yhden vuoden määräajaksi
tai pysyväksi. Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään 1.3.2011 voimaan
astuneen lainmuutoksen myötä rikoslaissa. Eläintenpitokieltoa on pääsääntöisesti
noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Myös eläintenpitokiellon määräämiseen liittyvä
tuomio eläinten tuomitsemisesta valtiolle menetetyksi voidaan pääsääntöisesti panna
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä eläintenpitokielloista. Rekisteriin talletetut tiedot ovat
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla lähtökohtaisesti salassa
pidettäviä.
Eläintenpitokieltorekisteristä
annetussa
laissa
säädetään
kuitenkin
rekisteritietojen luovuttamisesta. Tietoja voidaan luovuttaa laissa säädetyille viranomaisille
teknisen käyttöyhteyden avulla, jolloin tieto on viranomaisten saatavilla kaikkina
vuorokaudenaikoina. Lisäksi laissa säädetään, millä edellytyksillä tietoja voidaan luovuttaa
yksityisille henkilöille.
Eläintenpitokieltoon määrättyjen lukumäärä on vuosina 2005–2009 vaihdellut 38 ja 64 välillä.
Määräaikaisia eläintenpitokieltoja määrätään lukumääräisesti huomattavasti enemmän kuin
pysyviä eläintenpitokieltoja. Määrätyt eläintenpitokiellot vuosina 2007 – 2009 on esitetty
taulukossa 7.
Taulukko 7. Eläintenpitokiellot vuosina 2007 - 2009
lähde: Tilastokeskus
Määräaikaiset eläintenpitokiellot, lukumäärä
Määräaikaisen eläintenpitokiellon keskimääräinen kesto, vuosia
Pysyvät eläintenpitokiellot, lukumäärä
Eläintenpitokiellot yhteensä, lukumäärä

2007
33
4,0
5
38

2008
55
3,8
9
64

2009
44
4,4
11
55
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18.2 Ilmoitukset poliisille
Poliisi voi saada tiedon epäillystä eläinsuojelurikoksesta eri tavoin. Usein on kyse
eläinsuojeluviranomaisen poliisille tekemästä ilmoituksesta. Eläinsuojelulaissa tarkoitetun
valvontaviranomaisen onkin viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä,
että eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu
(eläinsuojelulaki 64 §).
Poliisille tulleista eläinsuojeluilmoituksista osa päätyy poliisin esitutkinnan jälkeen syyttäjälle
syyteharkintaa varten, mutta suuresta osasta ilmoituksia ei poliisin perustellulla päätöksellä
tehdä esitutkintaa. Poliisille tehtiin vuonna 2009 noin 560 eläinsuojeluilmoitusta, joista
tilastoituja eläinsuojelurikoksia, lieviä eläinsuojelurikoksia ja eläinsuojelurikkomuksia oli 473.
Poliisille ilmoitetut ja poliisin selvittämät eläinsuojelurikokset vuosina 2007 – 2010 käyvät ilmi
kuvasta 10.
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Kuva 10. Poliisille ilmoitetut ja poliisin selvittämät eläinsuojelurikokset 2007-2010
18.3 Eläinsuojelurikosasiat syyttäjillä
Eläinsuojelurikosasioita on lukumääräisesti vähäinen määrä moniin muihin rikoksiin
verrattuna. Syyttäjille eläinsuojeluun liittyviä rikosepäilyjä saapuu noin 200 tapausta
vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2007 syyttäjät saivat käsiteltäväkseen 186 ja vuonna 2009
kaikkiaan 218 eläinsuojelurikosepäilyä.
Paikallisissa syyttäjänvirastoissa ei ole eläinsuojelurikoksiin erikoistuneita, näiden
rikosasioiden käsittelyyn nimitettyjä syyttäjiä. Käytännössä eläinsuojelurikokset saattavat
kuitenkin paikallisissa virastoissa ohjautua aina joillekin tietyille syyttäjille. Suomessa on
lisäksi käytössä niin sanottu avainsyyttäjäjärjestelmä. Avainsyyttäjät hoitavat
erikoisosaamista vaativia juttuja ja voivat toimia oman erikoistumisalansa jutuissa syyttäjinä
koko valtakunnan alueella. Eläinsuojelurikokset kuuluvat avainsyyttäjäjärjestelmässä
ympäristö- ja luonnonvararikoksiin.
18.4 Eläinsuojelurikostuomiot
Eläinsuojelurikostuomioiden
(eläinsuojelurikos,
lievä
eläinsuojelurikos
ja
eläinsuojelurikkomus) lukumäärä on viime vuosina vaihdellut vuoden 2007 kaikkiaan 107
tapauksesta vuoden 2009 126 tapaukseen (Taulukko 8). Esimerkiksi vuonna 2007
varsinaisesta eläinsuojelurikoksesta tuomittiin 93 henkilöä, joista suurimmalle osalle
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tuomittiin sakkoja. Eläinkuljetusrikkomuksesta tuomitaan vuosittain muutama henkilö;
esimerkiksi vuonna 2007 tuomion eläinkuljetusrikkomuksesta sai kaksi henkilöä.
Taulukko 8. Eläinsuojelurikoksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta ja eläinsuojelurikkomuksesta
käräjäoikeuksissa tuomittujen lukumäärät vuosina 2007 - 2010
lähde: Valtakunnansyyttäjänvirasto

eläinsuojelurikos (rikoslaki 17:14 §)
lievä eläinsuojelurikos (rikoslaki 17:15 §)
eläinsuojelurikkomus (eläinsuojelulaki
54§)
yhteensä

2007
93
5

2008
92
5

2009
109
2

2010
101
2

9
107

17
114

15
126

18
121

Linkkejä
Rikoslaki (39/1889)
Laki eläintenpitokieltorekisteristä (21/2011)
Oikeusministeriön työryhmämietintö vuodelta 2009: Eläinsuojelurikosten seuraamuksien
tehostaminen
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19. Perustietoa suomalaisista eläimistä
Tämä osa sisältää eläinten hyvinvointiin liittyviä perustietoja ja tunnuslukuja, kuten eläinten
lukumääriä ja arvioita eläinten pito- ja hoitotavoista sekä niiden hyvinvointivaikutuksista.
Tuotantoeläinten osalta tiedot perustuvat pääosin Tuotantoeläinten hyvinvointistrategiaan
2006. Kyseessä ei ole oppikirjamaisen kattava selvitys eläinten fysiologiasta,
käyttäytymisestä tai eri eläinlajien hyvinvoinnin edellytyksistä, vaan tarkempia tietoja löytyy
alan oppikirjoista ja oppaista.
19.1 Eläinten terveys
Suomessa on vähän yleisvaarallisiksi luokiteltavia tarttuvia eläintauteja. Meillä tavattavat
taudit eivät välttämättä aiheuta riskiä eläinten hyvinvoinnille, mutta eläin saattaa esimerkiksi
kantaa taudinaiheuttajaa, joka on riski ihmisten hyvinvoinnille. Evira raportoi vuosittain
eläinten terveydestä (Eläintaudit Suomessa –raportit).
19.2 Eläinmäärät
Suomessa eläinmääriä tilastoidaan yksilöittäin tuotantoeläinten, teuraseläinten ja riistasaaliin
osalta (Taulukot 9-11). Kalansaaliiden (Taulukko 12) ja viljeltyjen kalojen (Taulukko 13)
määrät mitataan painoyksiköissä (kalojen yksilömäärät tilastoidaan vain koe-eläinkäytössä).
Taulukko 9. Tuotantoeläinten määrät Suomessa 2007 – 2010 sekä eläintilojen määrä 2009
(lähteet: Tilastokeskuksen Matilda-maataloustilastopalvelu ja Suomen Turkiseläinten
Kasvattajain Liitto ry). Lukumäärät on tilastoitu kunakin vuonna nautojen osalta 1.5., sikojen,
siipikarjan ja hevosten osalta 1.4., ja lampaiden sekä vuohien osalta 1.6. (2007–2009) ja 1.5.
(2010).
2007

2008

2009

2010

eläintiloja vuonna 2009

926 700

915 300

918 300

925 800

16 425

1 448 000

1 482 800

1 381 200

1 366 900

2 305

lampaat

119 300

122 200

117 700

125 700

2 407

vuohet

6 200

5 900

5 900

4 900

590

9 791 100

10 521 700

9 369 500

9 586 800

1 077

31 600

5 700

nautaeläimet
siat

siipikarja
hevoset

29 700

31 500

31 300

porot*

193 342

193 342

192 917 **

minkit***

2 633 300

2 310 000

2 400 000

2 370 000

456

siniketut***

1 669 200

1 448 000

1 520 000

1 630 000

880

hopeaketut***

126 000

131 300

134 000

134 000

550

suomensupi***

193 600

187 400

126 000

150 000

118

4 695

*Suurin sallittu poromäärä Suomessa vuodesta 2000 vuoteen 2020 on mmm:n asetuksen mukaan 203 700 eloporoa.
** Paliskuntain yhdistyksen tieto poronhoitovuodelta 1.6.2008 – 31.5.2009
***Pentutulos + siitoseläinten määrä
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Taulukko 10. Teurastettujen eläinten määrät Suomessa 2007 – 2010 (lähde: Matildamaataloustilastopalvelu)
2007
nautaeläimet
siat
lampaat ja karitsat
vuohet
siipikarja
hevoset
porot

2008

2009

2010

301 010

275 060

272 600

264 943

2 446 330

2 458 540

2 344 800

2 246 632

38 470

41 720

41 400

37 352

350

200

200

92

55 414 400

56 289 050

52 390 600

54 821 782

880

770

800

1 257

100 000

100 000

100 000

100 000

minkit*

1 326 897

siniketut*

1 315 352

hopeaketut*

68 159

suomensupi*

101 445

*Nahkatuotos Turkistuottajat Oyj:n myynneissä kaudella 2009/2010

Taulukko 11. Riistasaalis yksilömäärinä Suomessa 2007-2009 (lähde: RKTL)
2007

2008

2009

209 900

193 300

201 300

65 900

86 500

88 600

100

700

3 900

Jänikset
Metsäjänis
Rusakko
Kani
Turkiseläimet
Orava

10 200

6 400

6 300

Majavat

3 800

5 600

8 300

Piisami

5 500

5 000

8 200

Kettu
Supikoira

50 500

63 200

58 600

135 700

153 700

171 900

Kärppä

1 900

3 500

2 600

Minkki

61 300

51 500

58 900

Hilleri

500

1 100

1 200

Näätä

20 800

17 500

20 200

Mäyrä

9 000

11 300

9 800

Saukko

12

8

3

Hirvi

62 557

57 097

62 070

Valkohäntäpeura

Hirvi ja muut sorkkaeläimet
22 623

25 624

25 694

Metsäpeura

134

89

40

Kuusipeura

161

162

150

Metsäkauris

3 165

4 182

3 745

Mufloni

10

14

10

Villisika

-

75

110

27

13

28

Suurpedot ja hylkeet
Susi
Karhu

83

84

130

Ilves

103

179

298

75

Halli

218

360

-

Merihanhi

7 000

3 200

9 700

Metsähanhi

6 300

5 600

7 900

Kanadanhanhi

5 000

5 400

7 000

Tavi

92 700

95 600

108 700

Heinätavi

16 800

16 300

11 200

Sinisorsa

210 700

271 800

263 000

Haapana

Vesilinnut

46 400

41 200

49 000

Jouhisorsa

7 800

3 500

7 900

Lapasorsa

4 200

5 000

4 400

Tukkasotka

6 000

2 200

6 300

700

1 300

900

Haahka

2 600

2 300

4 300

Alli

7 700

7 800

13 400

48 600

62 300

42 500

Isokoskelo

4 600

4 200

5 200

Tukkakoskelo

2 100

1 000

2 100

Pyy

88 400

57 200

59 700

Riekko

52 900

30 600

4 600

Teeri

176 000

114 100

101 100

Metso

41 800

25 500

21 400

Punasotka

Telkkä

Metsäkanalinnut

Peltolinnut
Peltopyy

1 000

2 500

5 900

Fasaani

29 500

75 900

50 500

153 100

157 100

232 900

600

1 900

300

3 700

6 500

5 800

Sepelkyyhky
Liejukanat ja kahlaajat
Nokikana
Lehtokurppa
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Taulukko 12. Kokonaiskalansaalis Suomessa 2009, 1 000 kg (lähde: RKTL)
Meri

Sisävedet

Ammattikalastus

YHTEENSÄ Ammattikalastus

YHTEENSÄ

Silakka

90253

Vapaaajan
kalastus
579

90832

-

Vapaaajan
kalastus
-

YHTEENSÄ Ammattikalastus

-

90253

Vapaaajan
kalastus
579

YHTEENSÄ

Kilohaili

23160

16

23176

-

-

-

23160

16

23176

Turska

879

1

880

-

-

-

879

1

880

90832

Kampela

53

40

93

-

-

-

53

40

93

Hauki

201

1577

1778

97

6933

7030

298

8510

8808

Muikku

119

17

136

2496

1606

4102

2615

1622

4237

Siika

692

620

1312

106

1084

1190

798

1704

2502

Lohi

314

54

368

-

255

255

314

309

623

Taimen

71

163

234

9

692

701

80

855

935

Kirjolohi

11

44

55

-

766

766

11

810

821

Kuore

125

-

125

148

-

148

273

-

273

Lahna

331

465

796

157

1212

1369

488

1677

2165

Säyne

26

226

252

-

185

185

26

410

436

Särki

229

719

948

495

2164

2659

724

2883

3607

Made

58

51

109

25

567

592

83

619

702

Ahven

633

2525

3158

142

7289

7431

775

9815

10590

Kuha

307

553

860

113

1815

1928

420

2368

2788

Muut

79

118

197

124

530

654

203

647

850

117541

7768

125309

3912

25098

29010

121453

32867

154320

Yhteensä

Taulukko 13. Suomessa kasvatetun ruokakalan määrä (perkaamattoman kalan painona) ja
arvo lajeittain 2009 (lähde: RKTL)

Kirjolohi
Siika
Taimen
Muut
Yhteensä

Merialue

Sisävedet

Yhteensä

1000 kg
10 508
578
28
11 114

1000 kg
2 230
150
41
92
2 513

1000 kg
12 738
728
41
120
13 627

Arvo
yhteensä
Milj. €*
37,9*
5,3*
0,2
1,0
44,4

19.3 Teuraseläimet ja eläinkuljetukset
19.3.1 Teuraiden määrät ja kokoruhohylkäykset
Tuotantoeläinten ruhoja voidaan teurastamolla hylätä osittain tai kokonaan (Taulukko 14).
Kokoruhohylkäyksestä päättää teurastamolla työskentelevä Eviran tarkastuseläinlääkäri.
Hylkäys on taloudellinen tappio eläintuottajalle ja elinkeinolle. Ruhon hylkääminen voi kertoa
myös puutteista teurastettavan eläimen hyvinvoinnissa. Eläin, jonka ruho päätyy
hylättäväksi, on todennäköisesti voinut huonosti jossain vaiheessa elämäänsä.
Lihateollisuus on sopinut yhdessä toimenpiteisiin johtavista kansallisista ruhohylkäysrajoista:
lihasikojen osalta kokoruhohylkäysten raja-arvo on 1,1 % ja emakoiden osalta 7 %. Mikäli
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eläintuotantotilalta tulee tätä enemmän elämiä, joiden ruhot hylätään, tilalla on aikaa korjata
tilanne vuoden kuluessa paremmaksi.
Taulukko 14. Hylättyjen kokoruhojen prosenttiosuudet Suomen teurastamoille tuotujen
eläinten määristä 2007–2010 (lähde: Evira)
% teurastamoille tuotujen eläinten määristä

2007

2008

2009

2010

Lihasiat

0,44

0,41

0,51

0,54

Emakot

1,83

1,58

1,84

1,92

Naudat

0,61

0,66

0,71

0,70

Lampaat ja vuohet

0,55

0,41

0,62

0,14

Hevoset

1,15

0,58

1,39

0,20

YHTEENSÄ

0,49

0,46

0,56

0,58

Suomen suurimmat teurastamot sekä teurastamojen tarkastuseläinlääkäreiden yhteystiedot
löytyvät Eviran verkkosivuilta. Näiden lisäksi Suomessa on yksi suuri sekä noin 15
pienempää poroteurastamoa.
19.3.2 Eläinten kuljetukset
Suomen kuljetus ja logistiikka ry SKAL:n tietojen mukaan suurin osa Suomen
eläinkuljetuksista (85 %, 28 300 kuormaa) on alle yhdeksän tunnin mittaisia. Pitempien, 9 12 tunnin kuljetusten osuus oli vuonna 2008 noin 12 %, 12 -14 tunnin kuljetuksia oli noin 2 %
ja yli 14 tunnin kuljetuksia 1 % kaikista eläinkuljetuksista. Kaikkiaan SKAL tilastoi vuonna
2008 yhteensä 33 214 eläinkuljetuskuormaa. Eläinkuljetusasetuksessa, joka on EU-säädös,
on eri eläimille säädetty kuljetusaikarajoja, joiden jälkeen eläinten tulee esimerkiksi saada
levätä tai ne tulee juottaa tai ruokkia. Vieroittamattomien ja vielä maitoruokinnassa olevien
vasikoiden, karitsojen, vuohien ja varsojen sekä vieroittamattomien porsaiden on saatava
levätä vähintään tunnin ajan yhdeksän tunnin matkan jälkeen, erityisesti juottamista ja
tarvittaessa ruokkimista varten. Tämän lepojakson jälkeen kuljetusta voidaan jatkaa edelleen
yhdeksän tunnin ajan. Sikoja saadaan eläinsuojeluasetuksen mukaan kuljettaa enintään 24
tuntia. Kuljettajan vuorokautiselle ajoajalle on myös sääntönsä; kuljettaja saa vuorokauden
aikana ajaa enintään yhdeksän tuntia. Eläinkuljetusten pituudet ovat EU:ssa keskustelun
alla, sillä kuljetuksille on esitetty kahdeksan tunnin ylärajaa.
19.3.3 Eläinten massalopetukset
Helposti tarttuvien eläintautien leviämiseksi voidaan joskus joutua lopettamaan kokonaisia
karjoja. Eläinten hyvinvointi tulee turvata myös näissä tilanteissa valitsemalla
lopetusmenetelmä, jolla eläimet voidaan tainnuttaa nopeasti ja lopettaa ne varmasti
aiheuttaen mahdollisimman vähän pelkoa, kipua ja kärsimystä eläimille. Tiloilla käytettävien
siipikarjan massalopetusmenetelmien hyvinvointivaikutuksista on tehty kirjallisuuskatsaus
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa.
19.3.4 Eläinten salakuljetus
Eläinten salakuljetus on lisääntynyt. Tuontisäännösten vastaisesti Suomeen tuodaan
erityisesti kissoja ja koiria. Epäillystä laittomasta koirien ja kissojen maahantuonnista tuli
Helsingin ympäristökeskuksen virkaeläinlääkäreille 28 ilmoitusta vuonna 2010.
Salakuljetusilmoitusten määrät ovat viime vuosina kasvaneet.
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19.4 Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläintoiminta
Evira pitää rekisteriä luvan- ja ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta ja eläintoiminnasta.
Kohteiden lukumäärät ovat suuntaa-antavia johtuen esimerkiksi siitä, ettei toimija aina
ilmoita viranomaisille toiminnan lopettamisesta. Luvan- ja ilmoituksenvaraisten
eläintenpitokohteiden määrät vuonna 2011 Eviran rekisterin mukaan käyvät ilmi taulukosta
15.
Taulukko 15. Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläintoiminta 2011 (lähde: Evira)
Ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito









talli
kennel
eläinkauppa
eläinhoitola
löytöeläinhoitola
sirkus
eläintarha
pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt

1 949
514
233
251
196
9
31
87

Luonnonvarasten nisäkkäiden tai lintujen tuotannolliset ja riistanhoidolliset tarhat







lintutarha
peuratarha
villisikatarha
riistanhoidollinen tarha
biisonitarha
strutsitarha

26
4
110
81
6
22

19.5 Koe-eläimet
Hiiret, rotat, kalat ja linnut ovat yleisimpiä koe-eläimiä Suomessa. Varsinaisissa
eläinkokeissa käytettyjen koe-eläinten määrä on meillä hieman laskenut vuodesta 2007 (167
073 koe-eläintä) vuoteen 2009 (108 631 koe-eläintä) (Taulukko 16). Koe-eläinten
kokonaismäärä ei kuitenkaan ole laskenut, sillä koe-eläinten muu tutkimuskäyttö on
vastaavasti viime vuosina lisääntynyt. Muuhun tutkimuskäyttöön luetaan esimerkiksi
geeninäytteenotto ja eräät kalojen merkintätavat, joita varten ei nykyään tarvita koeeläinlupaa. Koe-eläinten hyvinvoinnista on kerrottu tarkemmin tämän raportin Vieraskynäosiossa (Koe-eläinten hyvinvointi / Marianna Norring).
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Taulukko 16. Suomessa käytettyjen koe-eläinten määrät 2007-2009 (lähde: ELLA eläinkoelautakunta)
2007

2008

2009

hiiret

101 501

78 446

67 684

rotat

28 585

26 058

21 130

400

215

171

59

302

66

4 156

3 142

2 405

marsut
hamsterit
muut jyrsijät
kaniinit

632

814

750

kissat

0

0

0

koirat

82

54

92

hillerit
muut lihansyöjät
hevoset, aasit ja risteymät

0

0

0

150

761

162

61

37

8

600

819

713

0

0

0

lampaat

465

571

1 005

naudat

76

300

2

513

84

238

siat
vuohet

muut nisäkkäät
viiriäiset

0

0

34

7 033

5 568

6 389

matelijat

137

317

35

sammakkoeläimet

151

34

0

22 472

21 078

7 747

167 073

138 600

108 631

muut linnut

kalat
YHTEENSÄ

19.6 Työeläimet
Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen koirat sekä opaskoirat ovat tunnetuimpia työeläimiä
tämän päivän Suomessa. Työkäytössä on myös useita homekoiria, jotka ilmaisevat
huoneilman homeita ja sädesieniä, sekä maatiloilla töissä olevia paimenkoiria. Työkoirien
lisäksi meillä on noin 20 hevosmetsuria, jotka käyttävät metsätöissä apuna hevosia.
Metsätöissä käytettävät hevoset ovat yleensä suomenhevosia.
Opaskoirakoulun mukaan työskenteleviä opaskoiria oli vuoden 2010 lopussa 195.
Vähennystä vuoden 2009 vastaavaan lukuun oli 18 koiraa. Opaskoirakoulu on
Näkövammaisten Keskusliitto ry:n alainen tulosyksikkö.
Poliisikoirat
ohjaajineen
koulutetaan
poliisikoiralaitoksessa,
joka
on
osa
poliisiammattikorkeakoulua. Poliisilla on reilut 300 koiraa ja noin 240 poliisikoiraohjaajaa.
Poliisin partiokoirat ovat niin sanottuja monikäyttökoiria. Koirat saavat koulutuksen
hallittavuuteen, voimankäyttöön, jäljestämiseen, henkilöetsintään sekä esine- ja
rikospaikkaetsintään. Lisäksi koirille opetetaan jokin erikoiskoulutusalue. Näitä ovat
huumausaineiden, räjähdysaineiden, palavien nesteiden tai vainajan hajun etsintä.
Poliisikoirat asuvat ohjaajiensa kotona. Ne jäävät eläkkeelle 10-vuotiaina ja viettävät
eläkepäivänsä tavallisimmin ohjaajiensa perheissä.
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Tullin huumekoiria työskentelee lähes kaikilla Suomen tullitoimipaikoilla ulko-, sisä- ja
Schengen-rajoilla. Vilkkaimmin liikennöidyillä raja-asemilla, satamissa ja Helsinki-Vantaan
lentokentällä työskentelee useampia koiria. Tullissa työskentelee yli 40 huumausainekoiraa,
joista yksi koira on koulutettu myös suurten savuke-erien tunnistamiseen. Pennut hankitaan
yksityisiltä kasvattajilta. Huumekoiriksi pyritään valitsemaan sosiaalisia, tarmokkaita,
rohkeita, kestäviä, yhteistyöhaluisia, toimintakykyisiä ja terveitä yksilöitä. Ohjaajan koti on
luovutusiästä lähtien myös pennun koti. Kun koira noin seitsemän palvelusvuoden jälkeen
jää eläkkeelle, se viettää yleensä myös eläkevuotensa ohjaajan luona. Huumekoira
työskentelee päivittäin 8-12 tuntia, josta tehokasta työtä on 2-3 tuntia. Työaika jaksotetaan
10–20 minuutin mittaisiksi rupeamiksi.
19.7 Seura, harrastus- ja lemmikkieläimet
Suomessa on noin miljoona kissaa ja noin 600 000 koiraa.
19.7.1 Koirat
Suomessa on koiria enemmän kuin koskaan, arviolta noin 600 000, joista puhdasrotuisia
noin 450 000. Suomen Kennelliitto rekisteröi vuonna 2009 noin 50 800 puhdasrotuista
koiranpentua yli 300 eri rodusta. Suomen Kennelliiton rekisteröityjen rotujen kärjessä oli
vuonna 2010 labradorinnoutaja, kun se vuonna 2009 oli suomenajokoira, vuonna 2008
saksanpaimenkoira ja vuonna 2007 suomenajokoira. Kennelliiton arvion mukaan joka
viidennessä suomalaisessa perheessä on koira. Koiraharrastuksen suosio onkin kasvanut
viime vuosina paljon. Koirien hyvinvoinnista on myös paljon mielipiteitä, sillä koira on
ihmisen yleisin seuraeläin ja vanhin kesyeläin. Ihmisen ja koiran yhteiseloa on kestänyt
vähintään 15 000 vuotta. Koiran hyvinvointi on suuresti ihmisen varassa.
Suomessa ei käytännössä ole eteläisempään Eurooppaan verrattavaa kulkukoiraongelmaa.
Kodittomille koirille löytyy meillä lähes aina uusi koti. Tämä ei tarkoita sitä, ettei Suomessa
olisi ongelmia koiranpidossa. Kokonaan ulkona pidettävien koirien hyvinvointi, koirien
vääränlainen ruokinta ja liikunnan laiminlyönti sekä jalostuksen aiheuttamat ongelmat ovat
esimerkkejä koirien hyvinvoinnin ongelmista Suomessa. Nämä hyvinvointiongelmat ovat
kuitenkin kaikki ihmisen ratkaistavissa.
Jalostuksen myötä koirien ulkomuoto on muuttunut valtavasti. Jalostus on aiheuttanut ja
aiheuttaa koirille edelleen hyvinvointiongelmia. Suomen Eläinlääkäriliiton kannanoton
mukaan koirien ja kissojen jalostuksesta tulisi kitkeä pois äärimmäisten ulkomuotojen
tavoittelu, sillä tällainen toiminta aiheuttaa eläimille niiden elämää haittaavia rakennevikoja ja
perinnöllisiä sairauksia. Jalostuksessa tulisikin liiton mielestä painottaa terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia. Suomen Eläinlääkäriliiton mukaan joidenkin rotujen
kohdalla eläinten terveyden parantaminen tarkoittaa käytännössä roturisteymiä. Esimerkiksi
helsinkiläinen yksityinen eläinlääkäriklinikka on päättänyt toistaiseksi olla hoitamatta Shar
Pei -rotuisia koiria jalostuksesta koirille aiheutuvien toistuvien ja merkittävien
terveysongelmien vuoksi.
Kokonaisvaltaisen koiranjalostuksen tuki -yhdistyksen päämääränä on edistää eettisten
näkökohtien huomioonottamista koiranjalostuksessa ja parantaa tulevien koirasukupolvien
terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä yleistä tietotaitoa koiranjalostusasioissa. Suomen
Kennelliitolla on perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma ja -säännöt.
Koirien jalostuksen ongelmat ovat ajankohtaisia kaikkialla maailmassa. BBC:n dokumentti
Pedigree Dogs Exposed, jossa käsiteltiin äärimmäisen ulkomuotojalostuksen koirille
aiheuttamia hyvinvointiongelmia, aiheutti paljon kohua Isossa-Britanniassa. Ruotsissa on
verrattu koirarotujen elinikää ja sairastavuutta vakuutusyhtiön tietokantaa hyödyntäen.
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Aineistossa pienin kuolleisuus ja sairastavuus oli muutamilla metsästyskoiraroduilla, kuten
pohjanpystykorvalla, suomenpystykorvalla, karjalankarhukoiralla sekä siperianhuskyllä.
Sekarotuiset koirat olivat myös eliniän pituuden mukaan kärkijoukossa. Suurin kuolleisuus oli
tutkimuksen
mukaan
irlanninsusikoiralla,
tanskandoggilla,
dobermannilla,
berninpaimenkoiralla ja bokserilla sekä suurin sairastavuus tanskandoggilla, bokserilla ja
suursnautserilla. Koiran painolla ja koolla on myös merkitystä sen eliniän suhteen: pienet ja
kevyet koirat elävät keskimäärin suuria ja painavia pidempään.
Koirien koulutustoimintaa ei valvo mikään virallinen taho. Kuka tahansa voi perustaa
koirakoulun ja kutsua itseään koira-asiantuntijaksi tai ongelmakoirankouluttajaksi. Osa
kouluttajista on asiaansa perehtyneitä pitkän linjan koiraharrastajia, mutta kaikilla ei
välttämättä ole pitkää kokemusta alalta. Kuluttajalle ainoa keino selvittää kouluttajan
pätevyys on kysellä häneltä tämän käymistä koulutuksista, koirakokemuksesta sekä siitä,
millaisella tutkimustiedolla kouluttaja perustelee koulutusmetodinsa. Koiraharrastajat ovat
tehokkaasti verkostoituneita, joten myös puskaradiota kannattaa kuunnella.
Eläintenhoitajan ammattitutkintoon liitettiin vuonna 2009 uutena osaamisalana
eläintenkouluttaja. Kyseessä on näyttötutkintona suoritettava ammattitutkinto, jonka oli
vuoden 2011 kevääseen mennessä ehtinyt läpäistä kuusi alan ammattilaista. Valmistavassa
koulutuksessa, eli jo olemassa olevaa ammattitaitoaan täydentämässä, on kymmeniä
ihmisiä ympäri Suomea. Tulevaisuudessa ammattimainen eläintenkouluttaja on siis yhä
useamman tarvitsijan ulottuvilla. Tutkinnon suorittaminen takaa muun muassa, että:
- käytettävät koulutusmenetelmät ovat turvallisia
- kouluttaja osaa selvittää, mistä eläimen ongelmakäytös oikeasti johtuu, jolloin
koulutustulokset ovat pysyviä
- kouluttaja on perehtynyt myös eläinten terveydenhoitoon, jolloin hän tunnistaa sairauden
vaikutuksen eläimen käyttäytymiseen
- kouluttaja osaa kouluttaa useampaa kuin yhtä eläinlajia
- kouluttaja on perehtynyt kouluttamansa eläimen lajityypilliseen käyttäytymiseen
- koulutuksessa otetaan eläinten yksilölliset ominaisuudet huomioon
Kaverikoiratoiminta on Suomen Kennelliiton alaista toimintaa, jossa koirat omistajineen
vierailevat esimerkiksi vanhusten tai vammaisten luona.
19.7.2 Kissat
Suomen Kissaliiton arvio kissojen määrästä Suomessa on noin 800 000 – 1 300 000 kissaa.
Todennäköisesti 800 000 kissaa on vähimmäismäärä; luultavammin kissoja on noin miljoona
(lähde: Suomen Kissaliiton tiedottaja Sanna Veijalainen). Vuosittain Suomen Kissaliitto
rekisteröi noin 5 000 uutta rotukissaa ja noin 2 000 kotikissaa. Rotukissa elää yleensä reilusti
yli 10 vuotta, mikä tarkoittaa, että Suomessa on koko ajan ainakin noin 60 000-70 000
rotukissaa. Jos noin 5 % vuosittain syntyvistä kotikissoista rekisteröitäisiin Kissaliittoon, se
tarkoittaisi, että kotikissoja syntyisi joka vuosi noin 80 000. Mikäli kotikissa eläisi keskimäärin
10 vuotta, olisi niitä Suomessa noin 800 000. Kun nämä luvut lasketaan yhteen, saadaan
lähemmäs 900 000 kissaa. Toisin kuin koirapuolella, rekisteröityjen kissojen määrä on vain
pieni osa Suomen koko kissamäärästä.
Suomen Kissaliitto pyrkii ohjaamaan jäsenistöään hyvään ja kestävään kissojen pitoon ja
edistämään kissojen hyvinvointia. Esimerkiksi kaikkien uusien kasvattajien on käytävä
päivän mittainen kasvattajakurssi, ennen kuin he voivat astuttaa kissanaarastaan
ensimmäisen kerran. Liitto myös jakaa vuosittain tutkimusapurahoja kissojen hyvinvointia
edistävään tieteelliseen tutkimukseen.
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Kissojen hyvinvointiongelmat ovat ihmisestä riippuvia, aivan kuin koirienkin. Kissoja hylätään
Suomessakin paljon huolimatta eläinsuojelujärjestöjen jatkuvista kampanjoista.
19.7.3 Muut lemmikkieläimet
Seura-, harrastus- ja lemmikkieläimiä ovat myös linnut, kanit, hiiret, rotat, marsut, hamsterit
ja gerbiilit. Lisäksi useita matelijoita, liskoja, hyönteisiä ja kaloja sekä frettejä ja minipossuja
pidetään lemmikkeinä.
Alan harrastajajärjestöjä
Suomen Akvaarioliitto ry
Suomen Herpetologinen yhdistys ry
Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry, jonka alayhdistyksiä ovat:
 Suomen lemmikkichinchillat ry
 Suomen gerbiiliyhdistys ry
 Suomen hamsteriyhdistys ry
 Suomen näyttely- ja lemmikkihiiret ry
 Suomen kesyrottayhdistys ry
 Suomen marsuyhdistys ry
19.7.4 Hevoset
Hevonen: naaras on tamma, uros on ori ja jälkeläinen on varsa. Ruuna on ori, jolta on
leikattu kivekset.
Tulossa: lyhyt luonnehdinta hevosten käyttäytymisestä luonnonoloissa
Hevonen on paitsi seura- ja harrastuseläin, myös työ- ja teuraseläin. Suomessa oli vuonna
2010 74 300 hevosta ja 15 000 tallia. Hevosten määrä on ollut kasvussa 80-luvulta alkaen ja
kasvaa edelleen, sillä ratsastus on yhä suositumpi harrastus etenkin naisten ja tyttöjen
keskuudessa. Myös muu toiminta hevosalalla on kasvussa. Suomessa teurastetaan
vuosittain noin tuhat hevosta.
Hevosen hyvinvointi
Hevosen tulee saada säännöllistä ja vaihtelevaa liikuntaa. Hevosen pitopaikan on oltava
riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin hevosen
luontaiset tarpeet huomioon ottava. Hevosella tulisi aina olla lajitovereita. Hevosen on
voitava seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta
luonnollisella tavalla. Makuupaikan tulee olla kuivitettu, ja se on pidettävä puhtaana.
Pitopaikan ilmanvaihtoon tulee kiinnittää huomiota. Puutteellinen ilmanvaihto, minkä
seurauksena tallin ilmassa on liikaa kosteutta ja haitallisia määriä pölyä sekä lantakaasuja,
altistaa hevosta hengitystiesairauksille. Lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa
pidettävälle hevoselle sopivat. Hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina yli 65 desibelin melulle.
Hevonen ruokitaan vähintään kolme kertaa päivässä säännöllisin ruokintavälein ja puhdasta
juomavettä tulee olla vapaasti tarjolla. Hevosen tulee päästä päivittäin tarhaan
jaloittelemaan, mielellään lajitovereiden seurassa. Hevosen päivittäiseen hoitoon kuuluvat
harjaus, kavioiden puhdistus ja terveydentilan seuranta, varusteiden kunnossapito sekä
karsinan puhdistus. Hevosen peseminen tai huuhtelu vedellä on perusteltua, jos hevonen on
hikinen tai likainen. Hevosen loimituksen tarve arvioidaan hevoskohtaisesti ottaen huomioon
muun muassa sääolosuhteet. Kengityksestä, kavioiden vuolusta, loishäädöstä, hampaiden
raspauksesta ja mahdollisista rokotuksista huolehtiminen on perusasia kaikkien hevosten
kohdalla.
Lähde: Hevosenomistajan opas
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Tulossa: Valmennus- ja kilpailutoiminnan vaikutus hevosten hyvinvointiin
Hevosalan järjestöjä
 Suomen Hippos ry on raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö
 Suomen Ratsastajainliitto r.y. ratsastusurheilun keskusjärjestö. Ratsastajainliitto
edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja liikuntakasvatusmuotona, järjestää
ratsastuskilpailuja ja kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta.
Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheiluja harrastetoiminnassa.
 Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry valvoo hevosenomistajien yleisiä ja
yhteisiä etuja. Liitto myös ylläpitää keinoemovälitystä, jonka avulla autetaan
orpovarsoja hyvän elämän alkuun.
 Suomen Hevostietokeskus ry tuottaa neuvonta- ja koulutuspalveluja hevosalalla
toimiville organisaatioille, yrittäjille ja harrastajille.
19.7.5 Löytöeläimet
Karanneet koirat, kissat ja muut lemmikkieläimet voi toimittaa lähimpään löytöeläintaloon.
Löytöeläintalossa eläintä säilytetään vähintään 15 vuorokautta. Mikäli omistaja ei ole
hakenut eläintä pois 15 vuorokauden määräaikaan mennessä, eläin voidaan myydä,
luovuttaa uudelle omistajalle tai lopettaa. Esimerkiksi Helsingin Viikin löytöeläintaloon
tuodaan karanneita kissoja, koiria ja muita pieniä lemmikkejä Helsingistä, Espoosta,
Vantaalta ja Kauniaisista, sekä kissoja Kirkkonummelta. Viikin löytöeläintalossa vieraili
vuonna 2010 yhteensä 1 632 eläintä. Karanneista koirista valtaosa haetaan takaisin kotiin;
ne, joita ei haeta, saadaan yleensä sijoitettua uusiin koteihin. Kissojen kohdalla tilanne on
paljon huonompi: vain pieni osa karanneista kissoista haetaan takaisin alkuperäiseen
kotiinsa. Löytöeläintaloihin päätyneitä karanneita lemmikkejä lopetetaan määräajan
umpeuduttua vähän. Esimerkiksi Viikin löytöeläintalosta Helsingistä 15 vuorokauden
lakisääteisen määräajan kuluttua eläimet luovutetaan Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle,
joka pyrkii löytämään hylätyille lemmikeille uuden kodin.
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto SEY ry teki vuonna 2009 kyselyn kunnallisille
löytöeläinten talteenottopaikoille. Tuolloin löytöeläintaloja oli kaikkiaan hiukan alle 200, joista
noin 120 vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneista löytöeläintaloista noin 50 ilmoitti tekevänsä
yhteistyötä
paikallisen
eläinsuojeluyhdistyksen
kanssa.
Kyselyyn
vastanneiden
talteenottopaikkojen löytökoirien kokonaismäärä vuoden aikana oli 5 127. Näistä koirista
suurin osa, arviolta noin 90 %, haetaan takaisin koteihinsa, ja lopuista suurin osa saadaan
sijoitettua uusiin koteihin.
Kissoja päätyi kyselyn perusteella talteenottopaikkoihin noin 5 550. Moni kuitenkin ilmoitti
vastaanottavansa vain kotikissoja, ja niin sanottujen villikissojen määrä ilmoitettiin erikseen.
Hyvin todennäköisesti kissoja ei oteta yhtä helposti talteen kuin koiria, ja suuri osa
karanneista, hylätyistä tai villiintyneistä kissoista jää tilastojen ulkopuolelle. Takaisin
alkuperäiseen kotiinsa päätyy kyselyn perusteella vain alle 10 % kissoista, eikä kissojen
uudelleensijoittaminenkaan ole kovin menestyksellistä. SEYn tiedotuspäällikkö Maria
Blomster arvioi kyselyn lukuihin perustuen, että kaikkiaan koiria olisi Suomen
löytöeläintaloihin päätynyt vuoden aikana arviolta 8 500. Löytöeläintaloihin päätyneiden
kissojen laskennallinen määrä on arvioituna noin 9 000. Todennäköisesti kissakarkulaisia,
villiintyneitä tai puolivillejä kissoja on meillä kuitenkin lähemmäs 10 000.
Karanneen eläimen voi ilmoittaa ja kadonnutta lemmikkiä voi yrittää etsiä Internetistä
karkurit.fi -palvelusta, jota ylläpitää Suomen Löytöeläinapu ry, tai karkulaiset.fi -palvelusta,
jota ylläpitää Etsijäkoiraliitto ry.
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19.8 Tuotantoeläimet
19.8.1 Naudat
Nauta: naaras on lehmä, uros on sonni ja jälkeläinen vasikka. Hieho on sukukypsä, mutta
vielä poikimaton naaraspuolinen nauta. Hieho nimitystä käytetään joissakin tapauksissa
myös yhden kerran poikineista lehmistä. Lypsylehmä on lehmä, jota pidetään
maidontuotannon vuoksi. Emolehmä on lihakarjan kasvatuksessa pidettävä lehmä, jota ei
lypsetä, mutta joka synnyttää vasikan vuodessa ja imettää sitä, kunnes emo ja vasikka
vieroitetaan. Härkä on sonni, jolta on leikattu kivekset. Härkiä ei Suomessa juuri ole.
Tilasonni on maidontuotanto- tai emolehmätilalla usein siitostarkoituksessa pidettävä sonni.
Suomessa oli vuonna 2010 lähes 926 000 nautaa.
Naudat ovat laumaeläimiä, jotka luonnontilaisissa olosuhteissa elävät toisilleen sukua
olevien lehmien ja vasikoiden muodostamissa ryhmissä. Ryhmät ovat sosiaalisesti vakaita,
uusia eläimiä ryhmään tulee vain syntymällä. Luonnontilaisissa laumoissa vasikat liittyvät
alle viikon ikäisenä toisten vasikoiden seuraan. Nuoret sonnit elävät niin sanotuissa
poikamieslaumoissa. Vanhemmat sonnit ovat yksineläjiä, ellei niillä ole omaa lehmälaumaa.
Naudoilla on arvojärjestys, ja tilavissa oloissa ne välttävät fyysisiä kontakteja ja ratkaisevat
sosiaaliset ristiriitatilanteet ensin väistö- ja uhkauseleillä. Tilan puutteesta navetassa kärsivät
ensin eläinryhmän arvoasteikon alimpina olevat naudat.
Naudat käyttäytyvät samalla tavoin ja samaan aikaan muiden ryhmän eläinten kanssa. Ne
lepäävät puolet vuorokaudesta. Tilan puute tai epämukava makuualusta vähentävät
lepoaikaa. Naudoilla on myös sisäsyntyinen karkearehun pureskelutarve. Jos tarve ei
tyydyty, voi seurauksena olla käyttäytymishäiriöitä. Navetoissa, joissa ruokapöytätilaa ja
makuutilaa tai -paikkoja ei ole riittävästi, tulee kilpailua, jossa eläinryhmän alempiarvoiset
naudat kärsivät.
Pikkuvasikoilla on maitojuoton laukaisema imemisen tarve, jonka täyttää riittävän pitkä emän
tai tutin imeminen. Ryhmäkasvatus mahdollistaa vasikoiden kehitykselle tärkeän leikin ja
liikunnan, mikäli ryhmäkarsina on tilava ja mukava.
Lypsylehmät
Suomessa oli vuonna 2010 noin 289 000 lypsylehmää. Yleisimmät lypsykarjarotumme ovat
ayrshire, holstein-friisiläinen ja suomenkarja. Suomalaisen lehmän keskimääräinen
maitotuotos oli 8 840 kg/lehmä vuonna 2009. Suomessa on noin 10 000 maitotilaa ja
valtaosa (77 %) navetoistamme on edelleen parsinavettoja. Parsinavetassa lehmät ovat
kytkettynä parteen ja liikkuminen on rajoitettua. Lehmä syö, juo, lepää ja se lypsetään
samassa paikassa. Lypsylehmistämme suurin osa, noin 60 %, elää parsinavetoissa.
Suomalaisessa navetassa oli vuonna 2009 keskimäärin 27,8 lehmää. Pihattoja on Suomen
navetoista reilu viidennes. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä uudet navetat ovat lähes
poikkeuksetta pihattoja. Parsinavetat ovatkin pääsääntöisesti pienempiä (22,6 lehmää per
tila) ja vanhempia kuin pihattonavetat (46,5 lehmää per tila).
Suomen valtio tukee yhä parsinavetoiden rakentamista investointituin. Vuonna 2010 valtion
tukemia pihattonavettahankkeita oli 107 ja parsinavettahankkeita 36. Parsinavetat ovat aina
lämpimiä rakennuksia. Parren pehmeys ja tilavuus sekä lehmän parteen kiinnittävät laitteet
määrittelevät olennaisesti lehmän hyvinvoinnin. Parsilaitteiden tyyppi ja parren mitat
määrittävät kuinka luontaiset ylösnousu- ja makuullemenoliikkeet onnistuvat. Parren pinnan
riittävä kuivitus tai parsimaton tai -pedin käyttö pidentää eläimen lepoaikaa ja säästää
sorkkia ja jalkoja. Lypsylehmien pito parressa estää nautojen lajinmukaisia
käyttäytymispiirteitä, kuten kehonhoitoa, liikkumista ja sosiaalista käyttäytymistä. (Lähde:
ProAgria; 7000 maitotilan aineisto)
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Pihattonavetassa lehmällä on mahdollisuus liikkua. Pihatossa lehmä syö, juo ja lepää eri
paikoissa. Pihatot ovat joko eristettyjä lämminpihattoja tai eristämättömiä kylmäpihattoja.
Lypsy tapahtuu lypsyasemalla tai lypsyrobotissa. Pihatossa lehmän hyvinvointiin vaikuttavat
makuuparren mukavuuden lisäksi pihaton tilavuus, kulkukäytävien laatu (liukkaus/pitävyys,
materiaali, rako/kiinteä, käytävien leveys), ruokintapaikkojen lukumäärä ja sijainti pihatossa,
sekä ruokinta-automaattien tyyppi. Pihatoissa lehmien makuu- ja lepopaikkoina ovat yleensä
makuuparret, joita kuivitetaan turpeella, sahan- tai kutterinpuruilla tai oljilla. Makuuparsiin
voidaan myös betonin päälle laittaa kumimatot tai pehmeät parsipedit. Pehmeä makuualusta
lisää lehmien makuumukavuutta ja eläinten hyvinvointia. Pihattoa, jossa koko lehmien tai
sonnien oleskelualue kuivitetaan oljilla eikä erillisiä makuuparsia ole, kutsutaan
kestokuivikepihatoksi.
Pihattonavetassa lehmien karkearehun (säilörehu, seosrehu tai kuiva heinä) syöntialuetta
kutsutaan ruokintapöydäksi. Lehmien hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että kaikki lehmät
mahtuvat lepäämään ja syömään yhtäaikaisesti. Ryhmän arimmat eläimet eivät kykene
väistämään arvoasteikossa ylempänä olevia eläimiä kulkukäytävillä, jos ne ovat liian ahtaita.
Mikäli ruokinta-automaatissa ei ole takaporttia, eläimet voivat häiritä toisiaan syönnin aikana.
Lypsyrobottia käytettäessä lehmät kulkevat robotin läpi syömään ja/tai makaamaan, jolloin
älyportti lajittelee läpikulkevia eläimiä lypsyvuoron mukaan. Kun navetan lehmäliikenne ja
lypsyrobotin kapasiteetti määritetään oikein, arimmat yksilöt eivät joudu jonottamaan liian
kauan lypsylle, syömään tai lepäämään. Lypsyrobottinavetassa on myös mahdollista antaa
lehmien liikkua vapaasti, ilman rajoittavia portteja syömään, makaamaan ja lypsylle.
Pihattonavetassa on panostettava eläinten tarkkailuun.
Automaattiset lypsyjärjestelmät, niin sanotut lypsyrobotit, ovat lisääntyneet suomalaisilla
maitotiloilla. Ensimmäiset lypsyrobotit asennettiin suomalaisiin navetoihin vuosituhannen
vaihteessa. Vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010 meillä oli 311, 385, 465 ja 576
lypsyrobottitilaa. Lypsyrobottinavetta on aina pihatto. Lehmän liikkumista robottinavetassa
voidaan rajoittaa erilaisilla porteilla, joiden tarkoituksena on saada lehmät ohjattua
säännöllisesti robotin lypsettäväksi. Lypsyrobottitiloilla lehmien laidunnusta ei ole välttämättä
niin helppoa järjestää kuin tavanomaisen lypsyjärjestelmän tiloilla, joskaan laidunnus
robottilypsyyn yhdistettynä ei ole mahdotonta.
Jaloittelumahdollisuus
purkaa
lehmien talviruokintakauden
aikana patoutunutta
liikunnantarvetta, mahdollistaa monipuolisesti lajityypillistä käyttäytymistä ja edistää
terveyttä. Mikäli jaloittelu tehdään laiduntamalla ulkoilmassa, se tuo lehmän elämään
virikkeitä sekä mahdollistaa märehtijöille tyypillisen laidunnuskäyttäytymisen. Pieni osa (noin
8 %) tuottajista päästää lypsylehmät ulkoilemaan myös talvisin. Parsinavetassa elävät
lehmät pääsevät laidunkaudella laitumelle. Suomen eläinsuojelusäädösten mukaan
lypsylehmät ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavat hiehot, jotka pidetään
kytkettyinä, on päästettävä 1.5. - 30.9. vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun
tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan. Myös jaloittelutilan koolle on annettu vaatimuksia. Yli
80 %:ssa karjoista lehmät pääsevät kesällä laitumelle.
Evira ja aluehallintovirastot toteuttivat kesinä 2009 - 2010 projektin nautojen
jaloitteluvaatimuksen toteutumisesta. Tarkastuksen kohteiksi valittiin pääasiassa tiloja, joilla
pidettiin mahdollisena, että jaloitteluvaatimuksen noudattamisessa olisi puutteita. Projektin
aikana tarkastettiin 383 tilaa, joista vajaalla kolmanneksella oli puutteita jaloittelun
järjestämisessä. Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen laitumelle tai jaloittelutilaan
pääsyä koskevasta vaatimuksesta tietyistä syistä. Kaiken kaikkiaan vuosina 2006 - 2010
vapautuksia jaloitteluvaatimuksesta on haettu yhteensä 273 kpl ja näistä vapautus on
myönnetty 196 tilalle (72 %).
Lypsylehmien tuotosominaisuuksista pyritään parantamaan erityisesti maidon kuiva-aineen
tuotantokykyä; suurimman painon jalostusarvoissa saa valkuaisen tuottokyky.
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Ruumiinrakenteessa tärkeimmällä sijalla on utareen muoto ja terveysominaisuuksissa
utareterveys. Hedelmällisyyteen on Suomessa kiinnitetty pitkään huomiota ja pyritty
säilyttämään hyvä hedelmällisyystaso huolimatta tuotostason noususta. Lehmälle syntyy
yksi vasikka vuodessa ja keskimäärin yksi lehmävasikka koko elinaikana. Alkionsiirron avulla
hyvällä lehmällä voidaan tuottaa tavallista useampia vasikoita ja alkion valinnalla voidaan
päättää vasikan sukupuoli.
Maidontuotannossa syntyneet vasikat vieroitetaan tyypillisesti emistään heti tai melkein heti
poikimisen jälkeen ja laitetaan yksilökarsinaan ternimaitojuotolle. Osalla vasikoista
sarvenaiheet poltetaan 2 - 4 viikon iässä. Toimenpide voidaan tehdä joko eläinlääkärin
tekemässä rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa sekä kipulääkittynä tai itse ilman
mitään kivunlievitystä. Noin puolet maitotiloista, jotka nupouttavat vasikat, kutsuu
eläinlääkärin paikalle. Pihattonavettojen lehmistä lähes kaikki ovat nupoutettuja ja
parsinavettojen lehmistä noin kaksi kolmasosaa on nupoutettu. Tuttijuoton käyttö on
yleistynyt, mikä oikein käytettynä tyydyttää maitojuoton laukaisemaa imemisen tarvetta.
Vasikat pidetään yksilökarsinoissa joko kahdeksan viikon ajan tai siirretään viikon - parin
ikäisinä pieniin ryhmiin ryhmäkarsinaan. Ne saavat maitojuomaa tuttiämpäreistä,
juottoautomaatista tai vapaasti niin sanotusta tuttibaarista.
Ryhmäkarsinat ovat joko rakolattiaisia kiinteällä makuualustalla, tai kokonaan kiinteälattiaisia
ja kuivitettuja. Vesipiste, korsirehu ja väkirehu ovat vapaasti saatavilla. Pienille vasikoille
saatetaan käyttää lisälämmönlähteitä. Kylmäpihatoissa on aina erikseen lämpimät
kasvatustilat pikkuvasikoille. Vasikoiden yksilöllisen voinnin seuranta on helppoa
yksilökarsinoissa, mutta muuten ne rajoittavat vasikoiden sosiaalisen seuran tarvetta,
liikuntaa ja leikkikäyttäytymistä. Yli kahdeksan viikkoa vanhat naudat on pidettävä
ryhmäkarsinassa vähintään puolivuotiaiksi. Hiehotilat voivat olla navetan yhteydessä tai
erillisessä ulkorakennuksessa tai hiehot voidaan kasvattaa hiehokasvatukseen
erikoistuneilla tiloilla. Hiehojen ruokintaa rajoitetaan, jottei liikalihavuus heikentäisi eläinten
tiinehtyvyyttä ja terveyttä. Samalla hiehojen syömiseen kulunut aika lyhenee, mikä voi
laukaista häiriökäyttäytymistä. Matalaenerginen karkearehu tai erikseen tarjottava
pureskeltava virikerehu tyydyttävät syömisen tarpeen ja vähentävät häiriökäyttäytymisiä.
Lihanaudat
Naudanlihantuotantomme perustuu pääosin lypsylehmien jälkeläisiin eli ayrshire- ja holsteinfriisiläisiin sonneihin. Suomessa oli vuonna 2010 noin 114 000 nuorta sonnia. Lihanautatilat
ovat erikoistuneet nykyisin usein vain lihan tuottamiseen. Yhdistelmätiloja, joissa tuotetaan
sekä maitoa että lihaa, on yhä vähemmän.
Suuri osa lihaksi kasvatettavista naudoista kasvatetaan meillä kokoritilälattiaisissa
karsinoissa. Kokoritilälattia on painavalle lihanaudalle epämiellyttävä alusta sekä maata että
seisoa ja siten lihanautojen hyvinvoinnin kannalta huono ratkaisu. Kokoritilälattiaista
karsinaa voi parantaa asentamalla betoniritilän päälle ritiläkumimaton. Lihanautojen
karsinassa tulisi olla kiinteää pehmeää ja kuivitettua aluetta vähintään makuupaikoilla eli
vähintään noin puolet karsina-alasta.
Lihakarjan tärkeitä jalostettavia ominaisuuksia ovat kasvu- ja rehunkäyttökyky sekä
lisääntymis- ja emo-ominaisuudet, hedelmällisyys, luonne, kestävyys, rakenne sekä ruhon ja
lihan hyvä laatu. Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan eri lihakarjarotua: aberdeen angus,
charolais, hereford, limousin, simmental, piemontese, highland cattle (ylämaan karja) ja
blonde d’Aquitaine. Viisi ensimmäistä ovat yleisesti käytettyjä rotuja, kolme viimeistä rotua
ovat eläinmäärältään vähäisempiä.
Vasikkakasvattamot
Aikaisemmin lihaksi kasvatettavat vasikat myytiin loppukasvatustiloille vasta noin kahdeksan
viikon maitojuoton lopettamisen jälkeen. Nyt ne myydään useimmiten 1 - 3 viikon iässä
87

vasikkakasvattamoihin, joissa ne saavat juomarehua joko vapaasti niin sanotuista
tuttibaareista tai juoma-automaateista. Vasikkaryhmät ovat noin 20 - 40 vasikan suuruisia.
Ryhmissä eläimet saavat toteuttaa useita lajityypillisiä käyttäytymispiirteitään kuten
sosiaalista käyttäytymistä, leikkiä ja liikuntaa. Vasikoilla on kiinteä ja kuivitettu makuualue.
Vasikkakasvattamoissa vasikat nupoutetaan eli niiden sarvenaiheet tuhotaan pääasiassa
kivunlievityksessä noin 2 - 4 viikon ikäisinä. Nuoret vasikat ovat herkkiä sairastumaan. Jos
hoidettavia eläimiä on liikaa yhtä hoitajaa kohti, on eläinten yksilöllinen hoito ja lääkintä
isommissa ryhmissä vaikeaa. Ilmanvaihtotekniikka ja ongelmat sen käytössä ovat tyypillisiä
pulmia vasikkakasvattamoissa; huono ilmanvaihto lisää kosteutta, aiheuttaa epämukavuutta,
likaa makuualustaa ja eläimiä sekä heikentää terveyttä.
Osa vasikoista kasvatetaan samassa osastossa puolivuotiaaksi asti ja osa siirretään juoton
jälkeen rakolattiapohjaisiin teiniosastoihin. Niistä vasikat siirretään joko saman tilan omaan
loppukasvattamoon tai myydään toiselle tilalle 4,5 - 6 kuukauden iässä.
Valtaosa loppukasvattamoista on lämpimiä, ja eläimet pidetään 5 - 30 naudan ryhmissä
useimmiten betonisella rakolattialla. Rakolattiapohjaiset karsinat koetaan vähätöisiksi ja ne
on helppo pitää puhtaina, mutta betoni on makuualustana kova. Osassa lämpimistä
rakolattiakasvattamoista on kiinteät makuualueet. Jos karsinat ovat ahtaat, vähentää se
sonnien päivittäistä lepoaikaa, lisää aggressiivista käyttäytymistä sekä heikentää kasvua.
Kiinteät, vinopohjaiset betoniset makuualueet ovat yleistymässä, ja niistä on saatu
vaihtelevia kokemuksia.
Lihanautojen parsikasvatuksesta ollaan luopumassa. Teuraseläinten pito parressa estää
nautojen lajinmukaisia käyttäytymispiirteitä kuten kehonhoitoa, liikkumista ja sosiaalista
käyttäytymistä. Toisaalta yksilöllinen ruokinta on parressa teoriassa helpompi järjestää.
Parsilaitteiden tyyppi ja parren mitat vaikuttavat siihen, kuinka luontaiset ylösnousu- ja
makuullemenoliikkeet onnistuvat. Jos parren pinta ei ole riittävästi kuivikkeilla tai
parsimatoilla pehmennetty, vähentää se eläimen lepoaikaa ja rasittaa sorkkia ja jalkoja. Pieni
osa loppukasvattamoista on kylmäpihattoja, joissa makuualue kuivitetaan. Kylmäpihatoissa
on vähemmän eläimiä kuin lämpimissä kasvattamoissa, ja kuivikkeet pehmentävät ja
lämmittävät makuualustaa.
Emolehmätilat
Emolehmätiloilla käytettävät rakennukset ovat lähes aina kylmäpihattoja; tosin pieni osa
emolehmistä pidetään kytkettyinä. Kestokuivike-, vinopohja- ja parsipihattoratkaisut toimivat
hyvin oikein käytettyinä niin nuorilla naudoilla kuin emolehmilläkin. Myös makuuhalliruokintakatos-yhdistelmistä on saatu hyviä kokemuksia. Kaikkien ratkaisujen puhtaudesta
huolehtiminen vaatii ammattitaitoa ja riittävästi kuivikkeita.
Emolehmien kasvattaminen on lisääntynyt huomattavasti. Emolehmien määrä on Suomessa
noussut 20 vuodessa 14 000:sta vuoden 2010 lopun yli 55 000:een. Kiihkeimmillään buumi
oli 2000-luvulla, ja suuntaus pihvirotuisten nautojen kasvattamiseen jatkuu. Uusista
emolehmätiloista suurin osa myy vasikat muille tiloille vieroituksen jälkeen noin puolen
vuoden iässä. Eläimiä laidunnetaan pääsääntöisesti ja ulkoilutetaan yleisesti. Emolehmien
lisääntyminen on lisännyt myös jalostuseläimiä kasvattavien tilojen lukumäärää.
Emokasvatus
mahdollistaa usein riittävän
liikkumisvapauden, kehon hoidon,
makuumukavuuden sekä sosiaalisten tarpeiden tyydyttymisen. Emot myös hoitavat ja
imettävät vasikoitaan pitkään, sillä emoja ei lypsetä. Nautojen pito vaatii aina eläinten
käsittelyn osaamista ja rakenteellisia valmiuksia. Kriittisinä aikoina, kuten sairaus-, poikimisja vieroitusaikaan, on eläimiä tarkkailtava. Emolehmien vasikoilla tulisi aina olla pehmeä ja
hyvin kuivitettu, turvallinen makuupaikka.
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Nautojen hyvinvointi
Naudalla on hyvissä olosuhteissa riittävästi tilaa, vapautta toteuttaa luontaisia
käyttäytymistarpeita, sekä karkearehua vapaasti saatavilla. Makuualueiden pehmeys on
tärkeää kaikille naudoille, ja vedottomuus etenkin pikkuvasikoille. Lihanautojen
makuumukavuutta tulisi parantaa ja kokoritilälattiaisista karsinoista tulisi luopua. Nuorkarjan
kasvatusolosuhteissa tulisi kiinnittää huomiota ympäristön virikkeellisyyteen ja riittävän
pitkään syömisaikaan. Uudisrakentamisessa ei enää tulisi tehdä parsinavettoja, mutta
vanhoja parsinavetoita tulisi kunnostaa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lihanautoja ei
tulisi myöskään kasvattaa parsinavetassa.
Laiduntaminen edistää nautojen hyvinvointia, vaikka niillä olisi olemassa jo
jaloittelumahdollisuus sisällä tai ulkotarhassa. Talvijaloittelun mahdollisuutta tulisi edistää
kaikissa navettatyypeissä. Käytävien ja jaloittelualueiden pinnoitemateriaalin joustavuus
parantaa nautojen hyvinvointia, joten niiden käyttöä tulisi edistää.
Syntymässä ja ennen seitsemättä elinpäiväänsä kuoli vuonna 2009 Suomessa lähes kuusi
prosenttia vasikoista; ennen puolen vuoden ikää kuoli 4,3 prosenttia. Vasikoiden
kokonaiskuolleisuus, syntymästä puolen vuoden ikään, oli noin 11 prosenttia. Vasikoita
kuolee meillä liikaa. Vasikoiden hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota, esimerkiksi ETT ry:n
Katse vasikkaan -kampanjan puitteissa vuonna 2011, sekä Eviran vuoden 2010
toimenpideohjelmassa.
Noin puolet suomalaisista nautatiloista on tehnyt terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin
kanssa. Nämä tilat kuuluvat Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n Naseva-rekisteriin.
19.8.2 Siat ja villisiat
Sika: naaras on emakko, uros on karju ja jälkeläinen on porsas. Ensikko on sukukypsä,
mutta vielä poikimaton naaraspuolinen sika. Leikko on karjuporsas, jolta on leikattu kivekset.
Siitoskarjuja lukuun ottamatta Suomen urospuoliset lihasiat ovat lähes kaikki leikkoja.
Siat ja villisiat ovat sosiaalisia eläimiä, jotka luonnossa elävät muutaman toisilleen sukua
olevan emakon eli naarassian ja näiden jälkeläisten muodostamissa ryhmissä. Ryhmät ovat
sosiaalisesti vakaita. Eri toiminnot, kuten ruuanhaku ja lepo, tehdään samanaikaisesti
muiden ryhmän jäsenten kanssa. Luonnonoloissa emakot vierottavat eli lakkaavat
imettämästä porsaitaan pikkuhiljaa useiden kuukausien aikana. Nuoret karjut eli urossiat
elävät omissa laumoissaan ja myöhemmin yksinään lisääntymiskautta lukuun ottamatta. Siat
ovat hyvin riippuvaisia ulkoisista kehon lämmönsäätelymenetelmistä etenkin kuumalla
ilmalla. Ruuan hakuun kuluu suurin osa ajasta. Sosiaalisen käyttäytymisen toteuttamiseen
sika tarvitsee tilaa. Tilan puute voi sikalan rajatussa elinympäristössä johtaa aggressiivisiin
yhteenottoihin sikojen välillä.
Sikojen jalostus
Suomessa pääasiallisessa käytössä olevat sikarodut ovat suomalainen ja norjalainen
maatiainen, Yorkshire, Duroc ja Hampshire. Jalostuksessa keskitytään sian emoominaisuuksiin ja lihasikaominaisuuksiin. Emo-ominaisuuksista tärkeimpiä ovat elävänä
syntyneiden porsaiden määrä, hoito-ominaisuudet ja hedelmällisyys. Lihasialle tärkeitä
ominaisuuksia ovat päiväkasvu, rehun hyväksikäyttö, ruhon lihakkuus ja lihan laatu.
Sianlihantuotanto
Vuonna 2009 sianlihan kokonaistuotanto oli lähes 204 miljoonaa kg ja sikatiloja oli yhteensä
noin 2 300. Sikoja tiloilla oli kaikkiaan noin 1,4 miljoonaa. Vuonna 2009 emakkosikaloiden
keskikoko oli 58 emakkoa ja lihasikaloiden vuosimyynti keskimäärin 1 260 sikaa. Sikaloiden
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koko eläinmäärissä mitattuna on kasvanut ja yksikkökoko kasvaa yhä, kuten muillakin
eläintuotannon aloilla.
Yhdistelmäsikalassa porsaat syntyvät samalla tilalla, jolla ne myös kasvavat teuraskypsiksi
asti. Erikoistuneessa tuotannossa porsaat syntyvät porsastuotantotilalla ja kasvavat siellä
noin 80 päivän aikana 25 - 30 kg:n painoon, minkä jälkeen ne siirretään lihasikatilalle.
Porsastuotantotilalla on porsitus- ja vieroitusosasto. Porsaat ovat emakon kanssa neljästä
viiteen viikkoon ja imevät emäänsä. Tämän jälkeen ne vieroitetaan emästään ja siirretään
vieroitusosastoon. Porsaat painavat tässä vaiheessa noin 8 - 9 kg.
Lihasikalassa siat elävät noin kolmesta neljään kuukautta, minkä jälkeen ne toimitetaan
teuraaksi noin 170 - 190 päivän ikäisinä. Teuraaksi menevien sikojen elopaino on noin
105 - 115 kg ja teuraspaino 80 - 85 kg. Teurasruhonpainosta on keskimäärin 59 % punaista
lihaa.
Emakoiden tuotantokierto
Emakko kantaa vajaa 4 kuukautta. Tiineyden ensimmäisen kuukauden eli niin sanotun
tiineytyksen ajan emakoita voidaan pitää joko ryhmäkarsinoissa vapaana tai niin sanotuissa
siemennyshäkeissä.
Siemennyshäkki on tiineytettävillä emakoilla käytettävä kääntymisen estävä häkki, jossa
emakkoa pidetään porsaiden vieroituksesta tiinehtymiseen asti, ja joissakin sikaloissa
ensimmäisen tiineyskuukauden ajan. Osa emakoista taas vierotetaan suoraan
ryhmäkarsinaan. Arat emakot ovat siemennyshäkissä melko hyvin suojassa muilta sioilta,
eläinten hoito on helpompaa kuin ryhmässä pidettävien eläinten ja tuotantotulokset ovat
hyvät. Häkki rajoittaa kuitenkin voimakkaasti emakoiden mahdollisuuksia toteuttaa luontaisia
käyttäytymistarpeitaan. Se estää muun muassa liikkumisen, ruuanhaun, sosiaalisten
suhteiden muodostamisen ja olosuhteiden hallinnan esimerkiksi lämmönsäätelyn osalta.
Kuivikkeiden ja virikkeiden käyttö on hankalaa. Ahtaat olosuhteet ja liikunnan puute voivat
vaurioittaa jalkoja ja utareita sekä lisätä sukuelintulehduksia varsinkin, jos lattiarakenteissa ei
ole huomioitu lannan ja virtsan poistumista.
Tiineyden loppuvaihe kestää emakon tiineyden kaksi viimeistä kolmannesta ennen
porsimista. Vuoden 2013 alusta alkaen emakoiden on saatava olla ryhmässä aikana, joka
alkaa neljä viikkoa astutuksen ja tiinehtymisen jälkeen, ja päättyy viikko ennen arvioitua
porsimispäivää. Emakoita ei siis saa pitää jatkuvasti kääntymisen estävässä häkissä vuoden
2013 alusta.
Ryhmäkarsinoita käytetään enenevissä määrin tiineytettävillä ja tiineillä emakoilla.
Emakoiden ryhmässä pitäminen vaatii hoitajalta ammattitaitoa. Osassa sikaloista käytetään
emakoiden kiinteälattiaisissa ryhmäkarsinoissa kuivikkeita. Kuivikkeiden käyttö antaa
mahdollisuuden ruuanhakukäyttäytymisen toteuttamiseen ja samalla emakoiden kuiduntarve
tyydytetään, jolloin emakot ovat rauhallisempia. Emakoiden rajoitettu ruokinta asettaa
haasteita ruokintalaitteille ja ruokintamenetelmille. Emakoilla käytetään ryhmäkarsinoissa
ruokintahäkkejä, yksilöruokinta-asemia tai kaukaloruokintaa. Ruokintahäkkejä emakot voivat
käyttää syömisen lisäksi makuu-, lepo- ja pakopaikkoina sekä lämpimällä ilmalla
viilentymiseen.
Vakaan sosiaalisen arvojärjestyksen luominen on emakoille vaikeaa, jos ryhmäkarsinat ovat
liian ahtaita. Tämä voi lisätä aggressiivisten yhteenottojen määrää. Samalla menetetään
ryhmäkasvatuksessa saavutettavat hyvinvointiedut emakoiden käyttäytymisen ja
olosuhteiden hallintamahdollisuuksien rajoittuessa merkittävästi. Jos ruokintahäkein
varustettu ryhmäkarsina on ahdas, emakot käyttävät häkkejä pääasiallisena
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oleskelualueenaan välttääkseen yhteenottoja; tilavassa ja toimivassa ryhmäkarsinassa
ruokintahäkit ovat enimmäkseen tyhjillään.
Jos ryhmäkarsinassa on tilaa riittävästi myös ruokintahäkkien ulkopuolella, on emakoiden
mahdollista käyttäytyä lajille luontaisesti: liikkua, seurustella sosiaalisesti ja väistää
ylempiarvoisia emakoita. Lisäksi väljemmässä tilassa emakot voivat paremmin sopeutua
olosuhteisiin esimerkiksi lämmönsäätelyn ja sosiaalisten suhteiden osalta.
Porsivat emakot ovat suurimmassa osassa sikaloita porsituskarsinassa kääntymisen
estävässä porsitushäkissä, joka on tilavampi kuin siemennyshäkki. Porsitushäkin tarkoitus
on estää emakkoa menemästä makuulle porsaiden päälle ja tallomasta porsaitaan, mutta
samalla häkki rajoittaa emakon käyttäytymistä. Häkki rajoittaa muun muassa emakon
sisäsyntyistä, hormonien säätelemää pesäntekokäyttäytymistä. Porsitushäkki voidaan
osassa sikaloista avata muutama päivä porsimisen jälkeen, jolloin emakko voi liikkua
vapaana osassa karsinaa. Tällöin riski sille, että porsaat jäävät emakon alle, on pienentynyt
selvästi. Emakoita porsitetaan myös vapaana, jolloin porsituskarsinan pinta-ala on selvästi
suurempi kuin porsitushäkkiä käytettäessä.
Porsituskarsinoiden lattioista osa on kokonaan betonia, osa valtaosaltaan betonia ja osittain
ritilää, osa valtaosin muovitettua ritilää. Kuivikkeita ja pesäntekomateriaalia on helpompi
käyttää karsinoissa, joissa ainakin osa lattiasta on kiinteää. Porsituskarsinassa on varattu
porsaille oma emakon ulottumattomissa oleva tila, jossa käytetään lisälämpöä tarvittaessa.
Osassa porsimakarsinoista on lepääviä porsaita varten oma erillinen lämmitetty ja suojaisa
pesä.
Imetyksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että ympäristö on mahdollisimman rauhallinen
ja meluton. Porsaat tulee totuttaa uuteen rehuun ajoissa ennen vieroitusta. Veden saantia
varten emakolla on kaukalossaan vesinippa. Porsailla on oma vesinippa, joka on asennettu
niille sopivalle korkeudelle.
Porsivalle emakolle on tärkeää olla tarjolla pesäntekomateriaalia tyydyttämään
hormonaalinen pesänrakennustarve. Pesäntekomateriaaliksi sopii esimerkiksi olki tai paperi.
Porsaille ja emakolle tulee lisäksi tarjota virikkeeksi tongittavaa materiaalia, kuten olkea,
kutterilastua tai paperia.
Emakoille syntyy keskimäärin 11 - 12 porsasta kerrallaan ja 2,3 pahnuetta vuosittain.
Porsaat vieroitetaan emosta 4 - 5 viikon ikäisinä. Porsaiden poski- ja kulmahampaat
leikataan tai hiotaan osalla tiloista emojen nisien naarmuuntumisen estämiseksi.
Karjuporsaat kastroidaan ilman kivunlievitystä alle seitsemän päivän ikäisinä, jotta niiden
lihaan ei kehittyisi karjunhajua.
Vieroitetut porsaat, lihasiat, nuoret siitossiat ja karjut
Vieroitetut porsaat, lihasiat ja nuoret siitossiat ovat yleisimmin ryhmäkarsinoissa, joissa
käytettävissä oleva pinta-ala on suhteutettu sikojen ikään ja painoon. Jonkin verran on myös
kestokuivitettuja, niin sanottuja purupohjapihattoja. Etenkin vieroitetuilla porsailla
suositellaan ratkaisuja, joissa erilaisilla karsinaratkaisuilla esimerkiksi lattian lämpötilalla ja
katoksella varustetulla makuualueella saadaan eri osiin karsinaa erilaiset olosuhteet. Tällöin
eläinten on mahdollista valita sopiva lämpötila toimintaansa.
Vieroitetut porsaat elävät yleensä 15 - 25 porsaan karsinoissa, joiden väliaidoissa on
ruokinta-automaatti, jossa rehua on jatkuvasti tarjolla. Karsinoiden lattiat ovat tavallisesti
valtaosaltaan betonipohjaisia ja ulosteiden poistumisen takia osittain ritilää. Vanhemmat
lihasiat elävät 10 - 15 sian ryhmissä ja saavat 2 - 4 kertaa päivässä rehua ruokahalunsa
mukaan.
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Kaikilla nuorilla sioilla olisi erityisen tärkeää käyttää runsaasti tonkimiskelpoista
virikemateriaalia. Kuivikkeet, kuten olki, sahanpuru, kutteri, turve tai sanomalehtisilppu
toimivat hyvin tässä tarkoituksessa. Riittävän pieni eläinmäärä ja tilan jakaminen oikealla
tavalla esimerkiksi väliseinin auttaa sikoja jakamaan karsinan eri toiminta-alueisiin. Tämä
edesauttaa
esimerkiksi
karsinan
puhtaanapitoa
ja
arempien
eläinten
piiloutumismahdollisuuksia. Lisäksi on tärkeätä varmistaa, että ruokintatilaa on tarpeeksi,
jotta kilpailu rehusta minimoidaan.
Lihasikaloissa ja välikasvatusosastoissa merkittävin käyttäytymiseen liittyvä ongelma on
hännänpurenta, joka on monisyinen ongelma. Hännänpurennalle voivat altistaa ahtaus,
virikkeettömyys, perimä ja ruokintaan liittyvät ongelmat.
Karjua pidetään yksittäiskarsinassa, josta sillä on haju-, kuulo- ja näköyhteys muihin sikalan
sikoihin. Jotta karju tuntee olonsa turvalliseksi, on karsinassa oltava umpiseinäinen kulma.
Sikojen hyvinvointi
Ruokintapaikkoja tulee olla riittävästi ja eläinryhmä, ruokintamenetelmä ja tuotantovaihe on
huomioitava ruokinnassa. Rehun koostumuksen tulee vastata eläimen tarvetta jokaisessa
tuotantovaiheessa. Sikojen ruokinnan onnistumista seurataan käyttäytymistä, päiväkasvua,
kuntoluokkaa ja selkäsilavaa tarkkailemalla. Eri-ikäisiä sikaryhmiä ei tulisi sekoittaa
keskenään. Hännänpurentaan tulee puuttua välittömästi ja vähentää sitä parantamalla
olosuhteita, ruokintaa ja vedensaantia sekä vähentämällä muita altistavia tekijä. Tilan on
oltava riittävä ja siten suunniteltu, että eläimet voivat selvittää hierarkian, väistää ja liikkua,
muodostaa ryhmiä ja toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten syöminen, lepo,
tonkiminen ja lämmönsäätely. Osan makuu-alueesta tulisi kaikilla sioilla olla kiinteäpohjaista
ja siinä tulisi myös olla mahdollisuus käyttää kuivikkeita.
Lisätietoa tarvitaan muun muassa hyvinvoinnille ja kannattavuudelle optimaalisesta
ryhmäkoosta, pihaton ja vapaan porsimiskarsinan rakenteesta sekä eläintiheydestä.
Porsivalle emakolle tulee kehittää sopivia pesänrakennusmateriaaleja, jotka ovat
käyttökelpoisia myös porsitushäkeissä, lannanpoistojärjestelmästä riippumatta. Emakoiden
vapaata porsimista tulisi edistää. Karjuporsaiden kastroinnista tulisi luopua toimenpiteen
kivuliaisuuden vuoksi. Lähes kaikki (95 % vuonna 2009) suomalaiset sikatilat ovat tehneet
terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Nämä tilat kuuluvat Eläintautien
torjuntayhdistys ETT:n Sikava-rekisteriin.
Villisiat
Villisikoja on alettu Suomessakin tarhaamaan lihantuotantoa varten. Ensimmäiset tarhasiat
pyydystettiin luonnosta. Rotupuhtaita villisikoja kasvattavia tarhoja on Suomessa
kolmisenkymmentä. Suomen luonnossa villisika esiintyy harvalukuisena. Se on riistaeläin,
joka on rauhoitettu maaliskuun alusta toukokuun loppuun.
Villisika on kaikkiruokainen, kuten kesysikakin. Luonnossa villisian mieliympäristöä ovat
kosteat tiheikköiset kuusikot ja viljelysten laitamien lehtimetsät. Se ei pärjää alueilla, joissa
lumen paksuus on talvella yli 40 cm. Villisika porsii kerran vuodessa keskimäärin 3-4
porsasta kerralla.
19.8.3 Siipikarja
Kana: naaras on kana, koiras on kukko ja jälkeläinen on poikanen, kananpoika tai
kukonpoika. Broileri on lajiltaan kana, mutta aivan oma jalosteensa eli hybridi, joka
teurastetaan nuorena noin viiden, kuuden viikon kasvatuksen jälkeen.
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Kana luonnonoloissa
Tuotannossa oleva kesykanamme polveutuu punaviidakkokanasta, jonka luonnonvaraiseen
parveen kuuluu yleensä 20 - 30 yksilöä. Kanaparven järjestystä pitää yllä kukko. Parven
jäsenet yhdenaikaistavat käyttäytymistoimintojaan, kuten ruokailuun liittyvää kuopsuttelua ja
nokkimista sekä hiekka- ja aurinkokylpemistä. Luonnossa kana käyttää ruuanetsintään yli
puolet valveillaoloajastaan. Kana on kaikkiruokainen: sille kelpaavat niin siemenet,
viherrehut, hyönteiset, toukat kuin myös pienet nisäkkäät. Kanaemo munii 10 - 15 munaa
keväisin itse rakentamaansa pesään ja huolehtii omista poikasistaan aina siihen saakka,
kunnes poikaset ovat noin 4 - 5 kuukauden ikäisiä ja siirtyvät täysjäseniksi isompaan
parveen. Kanan päivärytmi on hyvin säännöllinen. Kanat nukkuvat yönsä puiden oksilla,
missä ne ovat turvassa sekä maa- että ilmapedoilta.
Kalkkuna luonnonoloissa
Tuotantokalkkunamme polveutuu kanalintuihin kuuluvasta luonnonvaraisesta kalkkunasta,
joka on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Luonnonoloissa kalkkunaparveen kuuluu noin
50 yksilöä, kunnes naaraat hajaantuvat parvesta lisääntymiskauden koittaessa. Keväällä
pieniä naarasjoukkoja hallitsee yleensä muutama kukko. Kalkkunaemo munii 8 - 15 munaa
keväisin ja liittyy noin vuorokauden ikäisten poikastensa kanssa johonkin pienryhmään,
jossa on sekä poikueellisia että poikasettomia naaraita. Kukkoja vältetään siinä vaiheessa
vielä tiiviisti, sillä ne saattavat tappaa poikaset. Kalkkunan arvojärjestyksen järkkyminen
saattaa ahtaissa tuotanto-olosuhteissa nopeasti aiheuttaa yksilöiden välisiä voimakkaita
yhteenottoja kuten toisten nokkimista. Kalkkuna ruokailee normaalisti aamu- ja iltahämärän
aikana, joiden välisen ajan se käyttää suurimmalta osin puiden oksilla lepäämiseen.
Aikuinen kalkkuna suosii luonnossa pääosin kasvisravintoa. Poikaset tyydyttävät suuren
eläinproteiinin tarpeensa hyönteisiä ja joskus jopa etanoita ja sammakoita syöden.
Munijakanat
Munijakanojen kasvatus tapahtuu muutamissa emokanaloissa, joissa niin sanotut emolinjan
linnut tuottavat varsinaiset munijakanat. Munijakanat tuodaan munintakanalaan niin
sanottuina nuorikkoina. Suomessa munijakanat elävät ja tuottavat kanalassa reilun vuoden,
jonka jälkeen ne lopetetaan. Joissakin maissa kanoja käytetään munantuotantoon
kauemmin; kanat kokevat välillä sulkasadon, jonka jälkeen ne jatkavat munantuottajina.
Kanat lopetetaan yleensä siirtokonteissa kanalan läheisyydessä hiilidioksidikaasulla
tainnuttamalla. Lopetetut munijakanat käytetään turkistarhoilla turkiseläinten rehuna tai ne
viedään ongelmajätelaitokseen. Munintansa lopettaneita kanoja ei Suomessa juuri
teurasteta teurastamoissa, eli kanaa ei juurikaan meillä käytetä ihmisravinnoksi. Suomalaiset
kuluttavat noin 9,8 kg kananmunia henkeä kohti vuodessa.
Munivien kanojen isovanhempais- ja vanhempaispolven kanoja ja kukkoja kasvatetaan joko
lattiakanalassa tai siitoskanojen häkeissä. Kuoriutuvat kanan- ja kukonpojat lajitellaan
sukupuolen mukaan. Hautomosta kanat siirretään heti kuoriutumisen jälkeen untuvikkoina
nuorikkokasvatuskanalaan ja kukkopojat lopetetaan välittömästi. Suomessa kukonpoikien
lopetukseen käytetään hiilidioksidia. Nuorten kanojen eli kananuorikoiden kasvatus tapahtuu
yleisimmin tasohäkeissä tai lattiakasvatuksena. Kananuorikoiden kasvatusaika on 14 - 18
viikkoa. Munivat kanat siirtyvät nuorikkokasvatuksesta munituskanalaan häkkeihin 16 viikon
iässä ja lattiakanaloihin 14 - 15 viikon iässä. Kanat aloittavat munintansa noin viiden
kuukauden iässä ja munivat noin reilun vuoden ajan.
Kaikissa tällä hetkellä käytössä olevissa tuotantomuodoissa on omat hyvät ja huonot
puolensa. Kanoja saa pitää varustelemattomissa häkeissä, niin sanotuissa perinteisissä
häkkikanaloissa, vuoden 2011 loppuun saakka, jonka jälkeen perinteiset häkit ovat koko
EU:n alueella kiellettyjä. Varusteltu häkki ja kerroslattiakanalat ovat melko uusia kanojen
pitomuotoja.
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Kanalassa kana saa tarvitsemansa energian hyvin pienellä työmäärällä ja vaarana onkin,
että kanat suuntaavat normaalisti ruuanhakuun suunnatun nokkimisen lajitoverin näyttävään
höyhenpeitteeseen. Lisäksi tuotannossa käytetyissä suurissa eläinryhmissä kanalaumaan ei
muodostu hierarkiaa eli nokkimisjärjestystä, mikä osaltaan aiheuttaa aggressiivisuutta.
Tilan ahtaus ja virikkeettömyys estävät monia käyttäytymismuotoja kuten kävely,
juokseminen, orsilla istuminen, lentäminen, piiloutuminen, siipien venytteleminen ja räpyttely.
Vähäinen liikunta heikentää luustoa ja osa käyttäytymisestä kuten kylpeminen, pesintä,
maan tai pehkun nokkiminen ja kuopiminen muuttavat muotoaan. Varustelemattomissa
häkeissä ei ole pesää tai orsia, ja kanala on pidettävä höyhenten nyppimisen ja
kannibalismin estämiseksi hämäränä. Nokkimisesta ja kulumisesta voi seurata huomattavaa
höyhenettömyyttä ja sulattomuutta. Häkissä ei ole mahdollisuutta paeta aggressiivisia
kanoja. Kanojen tarkastaminen vaatii hoitajalta huolellisuutta.
Varustellut häkit
Varustelluissa eli virikehäkeissä pienryhmäkanaloissa on kanojen käytettävissä
munintapesä, orsia ja pehkua nokkimista ja kuopimista varten, mutta varsinainen
kylpemismahdollisuus on rajoitettu. Virikehäkit ovat metallisia ja verkkopohjaisia, mikä
vähentää kanojen loistartuntojen mahdollisuutta, ja tuotantoympäristön ilman olosuhteita on
helpompi hallita. Jos kanaryhmän koko on pieni, säilyy arvojärjestys vakaana ja
kannibalismin riski on vähäinen.
Virikehäkissäkin tilan puute estää joitakin käyttäytymismuotoja, mutta varustelemattomaan
häkkiin verrattuna se mahdollistaa kuitenkin orsilla istumisen ja siipien venyttelyn. Vähäinen
liikunta heikentää luustoa ja osa käyttäytymisestä, kuten kylpeminen, muuttaa muotoaan.
Sulkapeitteen heikkenemistä voi esiintyä, ja toisten kanojen pakenemiseen on vähän
mahdollisuuksia.
Lattiakanalat
Lattiakanalassa parvikoot vaihtelevat muutamasta sadasta tuhansiin; eläintiheys on
keskimäärin noin 9 kanaa neliömetrillä. Lattia-ala on joko kokonaan kuivikkeella eli pehkulla
peitettyä tai osittain ritilälattiaa. Lattiakanalassa kanoilla on tilaa sekä liikkua kävellen,
juosten tai siipiään räpytellen että piiloutua, venytellä, kuopia tai nokkia pehkua ja kylpeä
siinä. Kanat voivat valita itse pesä- ja munintapaikkansa ja istua orrella. Niiden luusto on
vahvempi, koska niillä on mahdollisuus liikkua. Lattiakanalassa sisäloistartunnan riski ja
ulkoloiset aiheuttavat ongelmia useammin kuin häkkikanaloissa. Parven suuri koko voi
aiheuttaa muun muassa tunnistamis-, kasautumis- ja kannibalismiongelmia. Pölyn määrä
sekä ammoniakkipitoisuus ilmassa voivat olla korkeat. Lattiamuninta voi olla merkki siitä,
etteivät linnut osaa käyttää pesiä. Hoitajan ammattitaito on ratkaisevaa hyvien olosuhteiden
järjestämisessä ja etenkin talviaikaan pehkun hoitaminen on kallista ja työlästä.
Kerroslattiakanalat
Kerroslattiakanalassa lattia-ala on osittain pehkulla peitettyä ja lisäksi kanalassa on useita
tasoja, joilla kanat voivat oleilla. Kerroslattiakanalassa kanoilla on tilaa liikkua ja toteuttaa
käyttäytymistarpeitaan kuten lattiakanalassakin. Kerroslattiakanalassa loistartuntojen riski on
verrattavissa lattiakanalaan. Suuri parvikoko voi aiheuttaa ongelmia, vaikka monitasoinen
rakenne mahdollistaa alaryhmien muodostumisen. Kanalan ilman laatuun, lattiamunintaan ja
hoitajan ammattitaitoon liittyvät asiat ovat samantyyppisiä kuin lattiakanalassa. Kanalan
tyhjentäminen, puhdistaminen ja desinfioiminen munintakauden lopussa voi olla työlästä.
Siipikarjanlihantuotanto Suomessa
Broilereiden tuotannossa Suomeen tuotavat linnut ovat isovanhempaispolven broilereita, kun
taas kalkkunan tuotannossa tuodut linnut ovat vanhempaispolven kalkkunoita.
Lihantuotantoa varten pidettävä siipikarja, mukaan lukien isovanhempais-, vanhempais- ja
tuotantopolven linnut, kasvatetaan halleissa lattiatasossa pehkun eli kuivikkeiden päällä.
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Pehkuna käytetään yleensä turvetta tai kutteria broilereilla noin 2 - 5 cm ja kalkkunoilla
4 - 5 cm. Pehkun laatu on yksi tärkeimmistä lintujen hyvinvointiin vaikuttavista
olosuhdetekijöistä.
Koneellinen
ilmanvaihto
toimii
ylipaine-,
alipainetai
tasapaineilmastointina. Ilman laatuun vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi ilman kosteus,
lämpötila ja pehkun hoito. Siipikarjan kasvatuksessa käytetään erilaisia valo-ohjelmia, joilla
vaikutetaan muun muassa lintujen käyttäytymiseen.
Suomessa käytetään maailmalla yleisesti käytössä olevaa siipikarja-ainesta. Suomen oma
siipikarjajalostus loppui 1990-luvun lopussa. Maahamme tuodaan broilereiden
isovanhempaissukupolvea ja tuotantobroilerimme ovat olleet 1980-luvun lopulta asti
yksinomaan Ross-hybridejä (Ross 208, 308 ja 508). Vuonna 2010 broilereiden
isovanhempaissukupolvea tuotiin maahamme päivän vanhoina untuvikkoina Skotlannista.
Kalkkunamme ovat joko B.U.T.- tai Nicholas -hybridejä, jotka tuodaan maahan
vanhempaispolvena muun muassa Alankomaista ja Isosta-Britanniasta. Ross, B.U.T. ja
Nicholas -hybridejä jalostaa maailmanlaajuinen siipikarjanjalostuksen suuryritys Aviagen.
Maahamme on tuotu ulkomaisilta eläinjalostajilta myös ankkojen vanhempaispolvea IsostaBritanniasta sekä pekinginankkaemoainesta ja hanhivanhempia.
Broilerit
Broileri on lajiltaan kana, mutta varsin erilainen jaloste eli hybridi kuin munijakanat. Broilerit
eli kananpojat teurastetaan hyvin nuorina, noin kuuden viikon ikäisinä. Niiden lihasten kasvu
on nopeaa tehokkaan, kasvua painottavan eläinjalostuksen ansiosta. Suomalaiset söivät
vuonna 2010 henkeä kohti 16,3 kg broileria.
Broilereiden isovanhempaispolven emot munivat vanhempaispolven emot ja kukot
Suomessa. Isovanhempais- ja vanhempaispolvi kasvatetaan nuorikkokasvattamoissa, joista
ne siirretään sopivan ikäisinä munittamoihin. Nuorikkokasvatuksessa on kahdeksasta
kymmeneen broileria neliömetriä kohden ja munittamossa viidestä kuuteen broileria
neliömetrillä. Broilerikanat ja -kukot pidetään yhdessä ja munien hedelmöittyminen tapahtuu
luonnollisella tavalla. Broileriemot munivat noin 60 viikon ikään asti; kukin munii noin
160 munaa. Munitut munat siirretään haudottaviksi hautomoihin, joissa säädetään ja
seurataan haudontaolosuhteita tarkkaan. Vanhempaispolven emojen munimista munista
haudotaan tuotantopolven broilerit, jotka siirretään vastakuoriutuneina untuvikkoina tiloille.
Broilerit tuodaan tilalle yhtenä ryhmänä, jossa ne elävät noin viiden viikon ajan, minkä
jälkeen ne kuljetetaan teuraaksi.
Broilerit kasvatetaan meillä ”kaikki sisään, kaikki ulos” -periaatteen mukaan. Tämä tarkoittaa,
että kaikki untuvikot tuodaan samanaikaisesti kasvatushalliin ja kerätään kaikki kerralla
vietäväksi teurastamolle. Muualla Euroopassa broilereita harvennetaan yleisesti eli kerätään
1-5 kertaa kasvatuskauden aikana osa saman kasvatuserän broilereista teurastamolle ja
jätetään osa vielä kasvamaan. Lintuja joudutaan tällä tavoin kasvatettaessa ottamaan kiinni
ja pitämään paastolla, mikä aiheuttaa niille stressiä.
Kalkkunat
Kalkkunoita kasvatettiin meillä vuonna 2010 noin 80 tilalla, joilla oli keskimäärin 6 000
kalkkunaa. Yhdessä kalkkunaparvessa on noin 3 000 - 6 000 lintua.
Vanhempaispolven kalkkunakanat ja -kukot on jalostettu omien linjojensa mukaan, ja siksi
kukkolinjan kukot ovat huomattavasti suurempia kuin kanalinjan kanat. Kalkkunoiden
vanhempaispolven kanat ja kukot kasvatetaan erikseen, ja kanojen hedelmöittäminen
tapahtuu keinosiementämällä. Nuorikkokasvatusaikana pidetään kolmesta neljään kanaa ja
noin yksi kukko neliömetriä kohden, mutta munittamossa kaksi kanaa neliömetriä kohden.
Kalkkunaemot munivat 26 - 28 viikon aikana noin 106 munaa kukin. Vanhempaispolven
munimat munat siirretään haudottaviksi hautomoihin, joissa säädetään ja seurataan
haudontaolosuhteita tarkkaan. Hautomoista tuotantopolven kalkkunat siirretään untuvikkoina
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tiloille kasvamaan. Kalkkunat lajitellaan sukupuolen mukaan ja kalkkunakanat ja -kukot
kasvatetaan yleensä erikseen, mutta usein kuitenkin samassa hallissa. Kalkkunakanat
teurastetaan noin 13 - 14 viikon iässä ja kalkkunakukot noin 16 - 18 viikon iässä.
Siipikarjan hyvinvointi
Erilaiset munintakanalat asettavat kasvatusolosuhteille erilaisia vaatimuksia, joten munivien
kanojen poikas- ja nuorikkokasvatusta tulisi kehittää siten, että nuorikot sopeutuvat
mahdollisimman hyvin eri munintaolosuhteisiin. Munivien kanojen jalostuksessa tulisi
painottaa kanojen soveltuvuutta siihen tuotantomuotoon, jossa ne tulevat munimaan.
Munivien kanojen lajinmukaisen käyttäytymisen mahdollisuus tulisi varmistaa
mahdollisimman hyvin. Lihasiipikarjan emojen rehut tulisi suunnitella kevyemmiksi ja
syömiskäyttäytymistä ohjata sellaiseksi, että linnut saisivat lisää tekemistä. Tutkimustietoa
tarvitaan sopivista virikkeistä ja orsista lihasiipikarjan tuotanto- ja emopolven linnuille, jotta
niitä voitaisiin ottaa myös siellä käytäntöön.
19.8.4 Lampaat
Lammas: naaras on uuhi, uros on pässi ja jälkeläinen on karitsa.
Lammas on hyvin sosiaalinen eläin, joka stressaantuu yksin ollessaan. Lampailla tuleekin
olla mahdollisuus lajityypilliseen laumaelämään. Lampaat ovat laiduntavia märehtijöitä,
joiden ruokinta perustuu korkeatasoiseen karkearehuun. Useimmat lammasrodut ovat
kausilisääntyjiä, joilla lisääntyminen liittyy vuodenaikaan. Lampaat saavat noin viiden
kuukauden tiineysajan jälkeen useimmiten 1-3 karitsaa. Lammasroduilla on eroa syntyvien
karitsoiden määrässä. Suomalaisiin alkuperäisrotuihin lukeutuva suomenlammas on yksi
maailman hedelmällisimmistä lammasroduista; kerralla voi syntyä kahdesta viiteen karitsaa.
Suomenlampaat voivat myös saada karitsoja ympärivuotisesti.
Suomenlammas on tunnettu myös hyvistä emo-ominaisuuksistaan. Suomenlampaalla
karitsoinnit ovat yleensä helppoja, mutta niitä on tärkeää valvoa, jotta varmistetaan, että
kaikki syntyneet karitsat saavat riittävästi ja ajoissa ternimaitoa. Suomenlampaan hieno villa
on käsityöläisten arvostamaa.
Suomenlammas on maamme yleisin lammasrotu. Suomenlammasuuhien osuus kaikista yli
yksivuotiaista uuhista on viranomaisten lammasrekisterin mukaan tasan puolet.
Risteytysuuhien osuus on noin kolmannes. Lihantuotantoon erinomaisesti soveltuvaa texelrotua on noin 10 % maamme uuhista. Kainuunharmas, ahvenanmaanlammas, oxford down,
dorset, rygja, shropshire, ruotsalainen turkislammas ja itäfriisiläinen maitolammas ovat
edustettuina pienemmillä osuuksilla.
Vuonna 2010 Suomessa oli noin 125 700 lammasta, joita teurastettuiin noin 41 000.
Lammastiloja oli vuonna 2009 noin 2 400. Uuhipalkkiota hakeneita ammattimaisia
lammastiloja oli vuonna 2010 kaikkiaan 884 ja keskimääräinen tilakoko oli 64 uuhta.
Yhteensä vuonna 2010 uuhipalkkiota haettiin 56 869 uuhelle.
Lammastalous voidaan näennäisesti jakaa kahteen erilaiseen toimintatapaan, joista toinen
on ammattimaisempi ja toinen lähinnä harrastustoimintaa. Lampaanlihantuotanto on
kasvava tuotannon ala, mutta kysyntä ja tarjonta eivät vielä vastaa toisiaan. Vain viidesosa
kulutuksesta voidaan kattaa kotimaisella tuotannolla. Tuotannon keskittymiä on
Ahvenanmaalla, Pohjamaalla ja Lapissa.
Lampaiden vieroitus tapahtuu rodun ja sukupuolen mukaan yleisimmin kuuden ja
kahdentoista viikon välillä. Uuhikaritsat voivat imeä pidempäänkin. Tyypillisesti kaikki uuhet
ja uudistukseen jäävät uuhikaritsat sekä siitospässit ovat kesällä laitumella, mutta osa
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teuraskaritsoista voidaan loppukasvattaa sisällä, mikäli teurastus tapahtuu alkukesällä.
Sisäkasvatuksessa eläimiä
pidetään
yleisimmin kuivitetuissa kiinteäpohjaisissa
ryhmäkarsinoissa. Suomessa ei kastroida tuotannossa olevia pässikaritsoita. Teurasiässä
karitsat painavat noin 45 - 50 kg ja ovat 3,5 - 8 kuukauden ikäisiä. Talvijaloittelu on
lisääntynyt, ja uusia lampoloita rakennettaessa se otetaan yleensä jo suunnitteluvaiheessa
huomioon. Lampaita käytetään myös maisemanhoitotyöhön, mikä edellyttää, että
hoidettavalla alueella on tarpeeksi syötävää.
Kylmäkasvatus eli eristämättömissä kestokuivitetuissa lampoloissa tapahtuva lampaiden
kasvatus on yleistynyt. Kestokuivitukseen perustuvassa kasvatuksessa olki- ja turvekuivitus
on runsasta ja kompostoituva lantapatja tuottaa lämpöä, jolloin lammas ei joudu käyttämään
energiaa
kylmän
lattiapinnan
lämmittämiseen.
Vanhojen
tuotantorakennusten
hyödyntämiseen perustuvassa tuotannossa on kosteuden hallinnassa sekä ilmanvaihdon ja
muiden olosuhteiden optimoimisessa vielä parannettavaa. Tuottajien osaamistaso vaihtelee
huomattavasti, minkä vuoksi oikea ruokinta ja riittävä veden saanti voivat muodostua
ongelmaksi joillakin tiloilla. Lampaiden terveyteen vaikuttavat myös riittävä sisäloisten
ennaltaehkäisy ja loishäädöt.
Lampaiden kuntoluokitus kertoo lampaan todellisen kunnon ja on onnistuneen ruokinnan
mittari aikuisilla eläimillä. Lampaiden järjestelmällinen terveydenhuolto on käynnistetty, mutta
se on vielä alkutekijöissään. Lampaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi niiden villat on
kerittävä ja sorkat hoidettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Lampureiden
keräämää tietoa uuhien emo-ominaisuuksista ja karitsoinneista sekä karitsoiden kasvusta ja
selkälihaksen sekä –rasvan paksuudesta käytetään apuna lampaanjalostuksessa. Punnitusja mittaustietojen perusteella lasketaan lihantuotantoindeksi, joka on tärkein valintaan
vaikuttava tekijä jalostuksessa. Lampaiden rakenne voidaan myös arvostella.
19.8.5 Vuohet
Vuohi: naaras on kuttu, uros on pukki ja jälkeläinen on kili.
Vuohi on laumaeläin, jonka vaihtelevakokoinen lauma koostuu luonnontilassa saman
perheen jäsenistä. Lauman selkeä ja suoraviivainen arvojärjestys säilyy, kun usein
sarvellinen ja kookas laumaa johtava naarasvuohi eli johtajakuttu säännöllisesti vahvistaa
asemaansa aggressiivisella käyttäytymisellä. Sarvettomat kutut välttävät aggressiivisia
yhteenottoja. Laiduntaessaan vuohet liikkuvat paljon ja ne myös kiipeilevät mielellään.
Niiden hajuaisti on voimakkaasti kehittynyt ja ne tutkivat uuden ruoan nuuskimalla. Vuohet
syövät mieluummin versoja kuin ruohoa ja niiden ruokavalio on erittäin monipuolinen, mikä
otetaan huomioon ruokinnan suunnittelussa. Ne tarvitsevat suhteellisen lämpimän
ympäristön; kostea ja tuulinen sää voi aiheuttaa niille ongelmia.
Vuohet kommunikoivat ääntelemällä ihmisten ja muiden eläinten kanssa. Uteliaina eläiminä
vuohet käyttävät paljon aikaa ympäristönsä tutkimiseen ja kiipeilevät ja hyppivät erilaisille
tasoille mielellään.
Vuohet ovat kausilisääntyjiä. Kutut kantavat kilejään noin 4,5 kuukautta ja poikivat keväällä
yhdestä kolmeen kiliä. Vuohien jalostaminen perustuu yksittäisen vuohituottajan
ammattitaitoon ja valintoihin. Vuohien polveutumisrekisteriä ja jalostustietokantaa ei
Suomessa enää ole, ja sukusiitos on muodostumassa ongelmaksi vallitsevan vuohirotumme
suomenvuohen jalostuksessa ja säilytystyössä.
Vuonna 2005 Suomessa oli lähes 7 000 vuohta noin 400 tilalla. Suurimmissa kuttuloissa
Suomessa on jopa yli 200 lypsävää kuttua, mutta pieniä laumoja ja lemmikkikuttuja on myös
melko paljon.
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Kuttuloissa ei useinkaan ole kiipeilytasoja tai piilopaikkoja vuohien käytettävissä. Sarvellisten
kuttujen laumassa tarvitaan enemmän tilaa aggressiivisen käyttäytymisen takia kuin
sarvettomien kuttujen laumassa. Ammattimaiset vuohenkasvattajat ovat yleensä varsin hyvin
perillä vuohien ruokinnasta ja hoidosta, mutta harrastekasvattajien tietotaso näistä asioista
vaihtelee.
19.8.6 Turkiseläimet
Minkki on yleisin tarhattu turkiseläin Suomessa. Se on luonnossa yksineläjä, jonka
rantaviivaa myötäilevät reviirit sijaitsevat useimmiten erilaisten vesistöjen, kuten purojen,
jokien ja järvien läheisyydessä. Reviirillä on yleensä useita veden läheisyydessä sijaitsevia
pesäkoloja, joita eläin käyttää lepoon ja ruokailuun sekä lisääntymisaikana poikastenhoitoon.
Minkki on hyvä uimari, joka voi sukeltaa usean metrin syvyyteen. Uimajaksot ja sukellukset
ovat kuitenkin lyhytkestoisia, maksimissaan muutamia kymmeniä sekunteja. Luonnossa
minkki synnyttää toukokuussa yleensä 4-6 pentua. Tarhatuilla minkeillä pentuekoko on
luonnonvaraista minkkiä suurempi, 6-7 pentua. Tarhatun minkin paino on yleensä
kaksinkertainen luonnonvaraiseen minkkiin verrattuna. Minkin, kuten muidenkin
turkiseläinlajien, jalostuksessa on alettu panostamaan kesympiin eläimiin, joita on helpompi
käsitellä ja jotka eivät stressaannu ihmisen läsnäolosta.
Luonnonvaraisen naalin siniharmaa värimuoto eli sinikettu on minkin jälkeen toiseksi yleisin
tarhaturkiseläimemme. Luonnonvaraiset naalit elävät puurajan pohjoispuolella avoimella
arktisella tundralla ja rannikkoalueilla. Sekä päivä- että yöaktiivinen naali on
lisääntymiskautta lukuun ottamatta yksineläjä. Kesällä yksilöillä on reviirit, mutta talvella
eläimet saattavat vaeltaa ravinnon perässä jopa useita satoja kilometrejä. Naalit pesivät
maan alle kaivetuissa laajoissa käytävissä. Pentuekoko vaihtelee ravinnon saatavuuden
mukaan 1-11 välillä, mutta jopa 25 pennun pesueita on tavattu. Tarhattujen sinikettujen
pentuekoko on keskimäärin 8-10 pentua, mutta jopa 17 pennun pentueita tavataan.
Tarhakasvatettujen sinikettujen ruumiinrakenne on luonnonvaraisia naaleja kookkaampi.
Syksyllä, kun siniketut ovat lihavimmillaan, ne voivat painaa jopa neljä tai viisi kertaa
enemmän kuin luonnonvaraiset naalit.
Tarhattu hopeakettu on yksi punaketun värimuunnoksista. Luonnonvaraisella punaketulla on
laaja maantieteellinen levinneisyysalue, koska sillä on erinomainen sopeutumiskyky ja
vaihteleva ruokavalio, ja se on tehokas lisääntyjä. Laji on enimmäkseen hämärä- ja
yöaktiivinen. Punakettua on pidetty yksineläjänä, mutta luultavasti sen sosiaalinen
käyttäytyminen on huomattavasti monimuotoisempaa. Usein kettu elää pareittain tai
lisääntymisaikana perheryhmissä. Kettu synnyttää yleensä itse kaivamaansa isoon
maaonkaloon keskimäärin 4-6 pentua. Uros osallistuu pentujen hoitoon muun muassa
tuomalla pesälle saaliseläimiä. Erittäin hyvän hajuaistin lisäksi ketuilla on erinomainen kuulo.
Tarhattu ja luonnonvarainen kettu ovat normaalisti lähes samankokoisia, mutta syksyllä
isoimmat tarhatut ketut voivat painaa puolitoista kertaa villejä lajitovereitaan enemmän.
Pentuekoko tarhoilla on keskimäärin 4-5 pentua.
Supikoira on luonnossa sekasyöjä ja saa ravintonsa muun muassa marjoista, kasveista,
kalasta, linnuista, pienistä jyrsijöistä ja hyönteisistä. Se elää yleensä omilla reviireillään
pareittain tai yksittäin, sillä pariutumattomat aikuiset supit välttelevät toisiaan. Ankarina
talvina supi saattaa mennä talviunille kettujen tai mäyrien hylkäämiin pesiin tai isoihin pesiin
yhdessä niiden kanssa. Tarhattua supikoiraa kutsutaan suomensupiksi. Suomensupia
kasvatetaan pääsääntöisesti kuten tarhattuja kettuja. Suomensupin pentuekoko on
keskimäärin 6-7 pentua.
Suomessa on noin tuhat turkistilaa, joista suuri osa sijaitsee Pohjanmaan sekä Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Useimmat turkistilat ovat perheyrityksiä, ja
turkistuottajistamme suurin osa kuuluu Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liittoon.
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Elinkeino on kehittänyt sertifiointijärjestelmän, jossa hyvinvointiasiat ovat yhtenä osana tilan
toiminnan kehittämistä. Suomi tuottaa kymmeniä prosentteja maailman ketunnahoista ja
noin 10 prosenttia minkinnahoista. Valtaosa turkistuotannosta menee vientiin. Suomen
ohella muita suuria turkistuottajia ovat Kiina (2009: 9 milj. minkinnahkaa ja 1,5 milj.
ketunnahkaa), Tanska (14 milj. minkkiä), Puola (3,7 milj. minkkiä), Alankomaat (4,5 milj.
minkkiä), USA (2,7 milj. minkkiä), Kanada (2,3 milj. minkkiä) ja Baltian maat (2,0 milj.
minkkiä).
Minkkien, sinikettujen, hopeakettujen ja suomensupien lisäksi Suomessa kasvatetaan
turkiksiksi hyvin pienessä mittakaavassa hillereitä, soopeleita ja chinchilloja. Aiemmin on
tarhattu myös nutriaa. Yleisimpien tarhattujen turkiseläinlajien tuotantomäärät käyvät ilmi
taulukosta 17.
Taulukko 17. Yleisimmät Suomessa kasvatettavat turkiseläinlajit ja tuotantomäärät vuonna
2010
Turkiseläinlaji
Sinikettu
Hopeakettu
Kettujen
lajiristeytykset
Supikoira
Minkki

Turkistiloja
880
550

Siitoseläimiä
330 000
38 000

Pentutuotos
1 300 000
96 000
176 000

Nahkoja / tila
1 495
124

118
456

25 000
470 000

125 000
1 900 000

860
2 910

Pääosa turkiseläimistä kasvatetaan perinteisissä varjotaloissa. Ne ovat sivuilta avoinna
olevia katoksia, joihin eläinten häkit on sijoitettu keskikäytävän molemmin puolin.
Hallikasvatus on yleistynyt erityisesti minkkituotannossa. Hallissa eläinten häkit on sijoitettu
kaksirivisen varjotalon sijaan useampaan riviin. Sekä halleissa että varjotaloissa
turkiseläimiä kasvatetaan verkkohäkeissä, joiden minimikoko sekä pohjaverkon langan
paksuus,
silmäkoko
ja
laatu
on
määritelty
turkiseläimiä
koskevissa
eläinsuojelumääräyksissä.
Varjotalojen olosuhteet noudattavat sääolojen vaihteluita, mistä voi aiheutua muun muassa
liiallista kuumuutta, kylmyyttä ja tuulisuutta. Toisaalta varjotaloissa eläimillä on virikkeellinen
ympäristö äänineen ja hajuineen, runsaasti luonnonvaloa, ja halliolosuhteita pienempi
ammoniakkipitoisuus. Halleissa eläimillä ei ole mahdollisuutta haistella, katsella tai kuunnella
ulkona olevia virikkeitä kuten varjotaloissa. Halleissa on helpompi torjua lintuja, rottia,
luonnonvaraisia turkiseläimiä ja muita haittaeläimiä sekä estää eläinten karkaaminen. Myös
varjotalojen tarha-alueet ovat aidattuja.
Tarhatuilla ketuilla tulee olla käytössä makuuhylly ja purukapuloita. Ketuille ja
suomensupeille annetaan pesäkopit häkkiin ennen penikointia, ja ne poistetaan viimeistään
pentujen vieroituksessa. Puurakenteiset kopit ovat kaksiosaisia: niissä on eteinen ja pesä.
Kun pennut alkavat maistella kiinteää rehua, poistetaan pesäkopin katto ja käännetään se
kyljelleen ruokintalaudan lähelle.
Minkeillä ja hillereillä on käytössään ympärivuotinen pesäkoppi, jonka kuivikkeena käytetään
yleensä olkea tai kutteria. Häkin pohjalle kiinnitetään penikointiaikaan tiheäsilmäinen
pentuverkko, joka estää pentujen putoamisen verkon läpi. Minkkejä on viime aikoina myös
Suomessa alettu kasvattaa ryhmissä niin sanotuissa kiipeilyhäkeissä, joissa eläimillä on
vapaa pääsy verkkohäkin päälle rakennettuun ylähäkkiin. Minkkienkin häkeissä saatetaan
käyttää makuuhyllyjä.
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Häkkikasvatuksessa eläimen käytössä oleva tila on melko rajallinen, mutta verkkoseinät ja
kettuhäkkien makuuhyllyt mahdollistavat ympäristön tarkkailemisen eri suuntiin.
Verkkopohjan ansiosta ulosteet ja virtsa eivät jää häkin pohjalle taudinaiheuttajien
kasvualustaksi tai likaamaan eläintä. Minkkien kiipeilyhäkit tuottavat häkkiympäristöön
vaihtelua, kun liikkuminen on mahdollista myös korkeussuunnassa. Pesäkopin lämpötila voi
kuumimpina kesäpäivinä kohota hyvin korkeaksi. Kettujen ja suomensupien pesäkopit
saattavat likaantua ulosteista; pesät puhdistetaan perusteellisesti vasta penikointikauden
päätyttyä.
Turkiseläimiä ruokitaan tuotantovaiheesta ja tilan rutiineista riippuen 1-3 kertaa päivässä.
Ketuille ja suomensupeille rehu jaetaan joko häkin edessä olevalle ruokintalaudalle tai häkin
verkkokatolle, minkeille ja hillereille häkin katolle tai pentuaikaan pesäkopin verkkokatolle.
Kun minkinpennut alkavat maistella kiinteää rehua, asetetaan pesäkoppiin kiipeilytikapuut,
jolloin pikkupennut yltävät syömään rehua. Lähes kaikilla tiloilla on käytössä puuromainen
tuorerehu, jonka raaka-aine- ja ravinnekoostumus vaihtelee vuodenajan mukaan.
Esimerkiksi munintansa lopettaneiden kanojen ruhoja syötetään meillä jauhettuna
turkiseläimille. Tuorerehu on herkempää pilaantumaan kuin kuivarehu, mikä edellyttää
toimivaa kylmäketjua.
Juottojärjestelmänä käytetään tavallisimmin joko nippajuottoa yksin tai yhdessä
juomakuppien kanssa. Joillain tiloilla eläimet juotetaan edelleen käsin, jolloin vesi saattaa
talvella jäätyä juottokertojen välillä kuppeihin.
Turkiseläinhoitaja nostaa eläimet joko käsin tai niskapihtejä (ketut ja suomensupi) käyttäen
häkeistään. Turkiseläimiä ei ole tarvetta käsitellä usein, vaan eläimen nostaminen häkistään
liittyy yleensä johonkin tiettyyn toimenpiteeseen. Turkistiloilta toiselle eläimiä siirretään
lähinnä vain siitoseläinkaupassa.
Tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuonna 2006 todettiin, että turkiseläinten
juomaveden saanti tulee varmistaa myös talviaikana niillä tiloilla, joilla ei ole lämmitettyjä
juottolaitteita ja veden laatu on varmistettava myös kesällä. Rehuhygieniaan on kiinnitettävä
huomiota. Jalostuksessa tulee kiinnittää huomiota eläinten terveyteen ja muun muassa
kettujen kokoon sekä eläinten kesyyteen ja käsiteltävyyteen. Virikkeet ovat tutkitusti
turkiseläimille tärkeitä. Niiden käyttöönottoa tulee edistää muun muassa lisäämällä tietoa
käytännön sovellutuksista. Supikoirien tarpeista muun muassa talviuneen liittyen tiedetään
vielä vähän, joten niiden osalta tarvitaan tutkimustietoa. Myös tutkittua perustietoa eri
turkiseläintenlajien emokäyttäytymisestä tarvitaan lisää muun muassa pentukuolleisuuden
vähentämiseksi.
Eläinten
lajinmukaisen
käyttäytymisen
merkitystä
painotetaan
turkistalouskoulutuksessa.
Turkiseläimille on kehitteillä Welfare Quality® -järjestelmän kaltainen eläinten hyvinvoinnin
arviointijärjestelmä WelFur, jota voidaan käyttää paitsi sertifioinnin, myös neuvonnan
tarpeisiin.
19.8.7 Kalat
Yksilömäärissä laskettuna viljeltyjen kalojen määrät ylittävät reilusti broileri- ja
turkistuotannossa olevien eläinten määrät. Yksilömääriä ei kuitenkaan kalojen ollessa
kyseessä edes arvioida koe-eläinkäyttöä lukuun ottamatta, vaan määriä arvioidaan
painonmitoin. Ruokakalatuotannon lisäksi kymmeniä miljoonia kalanpoikasia tuotetaan joka
vuosi istutuksia ja jatkokasvatusta varten.
Kalat ovat vaihtolämpöisiä, joten niiden aineenvaihdunta on yhteydessä esimerkiksi veden
lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Kalan verenkiertoelimistö on sopeutunut ottamaan hapen
kidusten kautta vedestä. Kalojen iholla on tunto-, kipu- ja painetuntemusten lisäksi suuri
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merkitys hengityksessä, erityksessä ja elimistön ionitasapainon säätelyssä. Kalat reagoivat
selkeästi erilaisiin muutoksiin kuten happipitoisuuden vaihteluun, vieraisiin aineisiin,
hyökkäykseen tai vedestä nostamiseen.
Suomessa on kaloja ainakin neljäntyyppisessä tuotannossa: 1) ruokakalatuotannossa, jossa
määrällisesti suurimpana lajina on kirjolohi, 2) istukastuotannossa, jolla tarkoitetaan
luonnonkalojen kasvattamista uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi tai kalastettavien
kantojen vahvistamiseksi, 3) akvaariokalojen tuotannossa ja 4) tutkimuskäytössä;
seeprakaloja tuotetaan esimerkiksi lääketieteen käyttöön, jossa niitä käytetään
malliorganismeina hiirien ja rottien lisäksi.
Suomessa oli vuonna 2009 yhteensä 515 kalanviljelylaitosta sisältäen ruokakalalaitokset,
poikaslaitokset ja luonnonravintolammikkoyritykset. Ruokakalaa tuotettiin 13,6 miljoonaa
kiloa.
Suomessa kasvatetaan lähinnä kirjolohta ja siikaa. Vuonna 2004 ruokakalaksi tuotettiin
kirjolohta 12 miljoonaa kg, siikaa 426 000 kg ja muita kalalajeja kuten taimenta, nieriää,
sampea ja ankeriasta yhteensä 60 000 kg. Kasvattamoista 402 kpl sijaitsi sisävesissä ja
163 kpl merialueella.
Kaloja kasvatetaan merellä ja sisävesissä verkkokasseissa, ja sisävesissä lisäksi erilaisissa
altaissa ja luonnonravintolammikoissa. Kaloja tarkkaillaan etenkin ruokinnan yhteydessä, ja
terveysongelmiin puututaan. Kalojen kasvatustiheys vaihtelee kalalajin mukaan; esimerkiksi
kirjolohella keskimääräinen kasvatustiheys on noin 30 kg/m3. Jos kasvatustiheys on liian
suuri veden vaihduntaan nähden, kalojen hyvinvointi heikkenee. Suomessa voimakkaat
lämmönvaihtelut, etenkin lämpötilan nopea kohoaminen kesällä, voivat aiheuttaa ongelmia
kalojen hyvinvoinnille. Sisävesikasvatuksen ongelmia on korjattu kattamalla altaita, mikä on
auttanut valo-, lämpötila-, jäätymis- ja loisongelmissa.
Viljelylaitosten suuri kalatiheys voi aiheuttaa stressiä etenkin reviiritietoisille kalalajeille.
Tiheässä parvessa vahvimmat yksilöt voivat vallata parhaat ruokailupaikat, jolloin heikommat
yksilöt saavat huonosti ravintoa. Kalat voivat myös saada vaurioita aggressiivisissa
yhteenotoissa. Tiheässä parvessa loiset ja virustaudit leviävät helposti. Etenkin poikaset
ovat alttiita sairastumaan, ja tauti voi helposti tuhota suuren määrän kaloja. Kasvatusaltaiden
olosuhteet voivat rasittaa kaloja. Veden lämpötila saattaa olla liian korkea tai happipitoisuus
matala. Stressiä kaloille aiheuttavat myös käsittely, siirtäminen altaasta toiseen, kuljetus,
teurastus sekä näitä toimenpiteitä usein edeltävä paastottaminen.
Kansallisessa tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuodelta 2006 toivottiin, että kalojen
pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista laaditaan säädökset tai suositukset, kuten
kasvatustiheydestä eri lajeille ja niiden kehitysvaiheille sekä erilaisille olosuhteille. Vuonna
2010 annettiin valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta. Asetuksessa ei
kuitenkaan säädetä lajikohtaisesti esimerkiksi kasvatustiheydestä.
Kalatalouden keskusliiton Hyvän kalastustavan ohjeissa kehotetaan välttämään turhan
kärsimyksen aiheuttamista kaloille: ”Älä aiheuta saaliille turhaa kärsimystä - tainnuta saalis
välittömästi vedestä nostamisen jälkeen - samalla kunnioitat saalistasi ja parannat sen
säilyvyyttä”. Kala mielletään nimenomaan saaliiksi, ja kalayksilöiden hyvinvointia ajatellaan
Suomessa harvoin. Kalakantojen ja kalavesien hoito edistää usein myös kalayksilöiden
hyvinvointia. Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton vuoden 2009 eläinten viikon teemana
olivat kalat ja kalojen hyvinvointi.
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19.8.8 Porot
Poro: naaras on vaadin, uros hirvas, jälkeläinen on vasa.
Suomessa on 57 paliskuntaa, joissa sallittu porojen lukumäärä on 203 700 kpl. Porot ovat
puolivillejä, osittain luonnonvaraisena laiduntavia tuotantoeläimiä. Ne elävät joko vapaasti
paliskuntien hallitsemilla laajoilla alueilla etsien luonnosta itse ravintonsa, tai tarhoissa, joihin
ne ruokitaan. Porojen tarhaaminen on yleisempää eteläisellä poronhoitoalueella. Myös
pohjoisella poronhoitoalueella poroja voidaan ruokkia talvilaitumille etenkin kovien talvien
aikana.
Porot vasovat touko-kesäkuussa. Poroilla ei ole varsinaista jalostusohjelmaa, vaan jokainen
isäntä ja paliskunta jalostavat eläimiä vanhan perinteen mukaan. Tärkeitä valintaperusteita
jalostuksessa ovat vasan terveys, lihaksikkuus ja koko, sekä emän emo-ominaisuudet. Isoja
vaatimia suositaan, samoin kuin niiden jälkeläisiä. Isojen vaatimien urosvasoja jätetään
siitokseen ja hirvaita tuodaan myös muista paliskunnista uuden perimän saamiseksi.
Keskikesällä porot kerätään niin sanottuihin vasaerotuksiin, joissa vasat korvamerkitään
emänsä merkillä. Porojen kokoamisessa käytetään moottoriajoneuvoja, jolloin porot
saattavat kovan ajovauhdin takia rasittua liikaa. Aikuisten porojen kastraatioita ilman
kivunlievitystä ja korvien loveamista tehdään poroerotuksissa kovillakin pakkasilla, jolloin
verenvuotojen tyrehtyminen on hidasta.
Porojen tarhaus ja talviruokinta ovat lisääntyneet etenkin Lapin eteläisessä osassa, jossa
lähes kaikki porot ovat talvisin tarhattuja tai lisäruokinnan varassa. Poroja on laitumiin
nähden liikaa, joten lisäruokinta on tarpeellista. Talvitarhauksessa saattaa tulla ongelmia,
koska eläintiheys on suurempi kuin laidunnettaessa ja eläimet ovat aidatuissa olosuhteissa
stressaantuneempia kuin vapaina. Talvitarhauksessa esiintyy suuria vaihteluita tarhojen
koossa ja niiden olosuhteissa. Lisäksi on havaittu porojen hyvinvointia heikentäviä ongelmia
hoitotavoissa: esimerkiksi suopungin käyttö erotuksissa aiheuttaa poroille niskavammoja.
Terveydenhuoltotyön avulla pyritään lisäämään porojen hyvinvointia korostamalla muun
muassa oikean ravinnon ja juomaveden saantia, riittävää suojaa haitallisilta
ympäristötekijöiltä, asianmukaista eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa, sekä eläinten
mahdollisuutta toteuttaa luontaisia käyttäytymismallejaan.
Kansallisessa tuotantoeläinten hyvinvointistrategiassa vuonna 2006 ehdotettiin, että porojen
tarhaolosuhteiden parantamiseksi tehtäisiin lainsäädäntö. Vaatimuksia ehdotettiin samoiksi
kuin tarhatulla peuralla. Porojen tarhaolosuhteiden parantamisesta ei toistaiseksi ole tehty
säädöksiä. Strategiassa ehdotettiin myös porojen hyvinvointitutkimuksen lisäämistä sekä
porojen määrän vähentämistä sopivan ravinnon riittävyyden turvaamiseksi.

19.8.9 Muut tuotantoeläimet
Edellä käsiteltyjen tuotantoeläinlajien lisäksi Suomessa kasvatetaan myös muita
tuotantoeläimiin kuuluvia eläinlajeja. Näitä ovat muun muassa ravut, villisiat, biisonit, strutsit,
alpakat sekä tarhatut riistaeläimet kuten peurat tai fasaanit. Erityisesti tällaisten eläinlajien
pitoa suunniteltaessa on niiden pitäjän etukäteen selvitettävä eläinlajin pitoon, hoitoon ja
käsittelyyn liittyvät erityisvaatimukset ja valmistauduttava niihin.
19.8.10 Luonnonmukainen eläintuotanto
Luonnonmukainen eläintuotanto on tällä hetkellä Suomessa ainoa viranomaisten valvoma
tuotantomuoto, jossa eläinten hyvinvointi pyritään ottamaan eläinsuojelulainsäädännön
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vaatimuksia paremmin huomioon. Luonnonmukaista tuotantoa säätelee lakisääteinen
vähimmäisvaatimus, joka perustuu Euroopan neuvoston asetukseen (ETY) No 2092/91.
Eläintuotantoa koskevat asetukset tulivat sovellettaviksi 24.8.2000 lähtien. Luomueläinten ja
-eläintilojen määrät käyvät ilmi taulukosta 18.
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Luomutuotannon ohjeissa määritellään vaatimuksia
nautojen, hevosten, sikojen, lampaiden, vuohien ja siipikarjan kasvatukselle. Lisäksi löytyvät
ohjeet mehiläisten luonnonmukaiselle hoidolle. Muille eläinlajeille ei ole luonnonmukaisen
tuotannon ohjeita, joten niiden osalta tuotteita ei voida markkinoida luonnonmukaisina ilman
Eviran erillistä hyväksyntää. Kun tila liittyy luonnonmukaisen tuotantoon, tehdään tilalla
alkutarkastus. Tämän jälkeen ELY-keskukset tekevät tilalle vähintään vuosittain
tuotantotarkastuksen. Osa tarkastuskäynneistä tehdään ennalta ilmoittamatta.
Luonnonmukaisessa tuotannossa korostetaan eläinten hyvinvoinnin huomioonottamista ja
eläinten mahdollisuus lajityypilliseen elämään on keskeisessä asemassa. Eläinten
käyttäytymistarpeet pyritään huomioimaan paremmin kuin tavanomaista tuotantoa säätelevä
lainsäädännön minimitaso. Tavanomaista tuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi
luonnonmukaisessa tuotannossa on asetettu vaatimuksia eläinten alkuperän, ruokinnan,
eläinlääkinnän, hoitokäytäntöjen, eläinsuojien ja ulkoilun suhteen. Osa näistä
luomueläintuotantovaatimuksista edistää eläinten hyvinvointia. Tällaisia ovat:

















Vasikoiden nupouttaminen (eli sarvenaiheiden poisto) on sallittu ainoastaan
eläinlääkärin suorittamana käyttäen anestesiaa ja kivunlievitystä.
Pääsääntöisesti eläinten tulee päästä kesäaikaan laiduntamaan tai vähintään
ulkotarhaan.
Munintakanojen häkkikasvatus on kielletty.
Kanoilla on oltava enemmän tilaa ja munintapesiä kuin tavanomaisessa tuotannossa.
Kesäaikana kanojen tulee päästä ulkotarhaan.
Emakoiden pitäminen häkissä, myös porsitushäkissä, on kielletty
Sikojen on saatava päivittäin karkearehua.
Kokoritilälattiat on sioilla kielletty.
Sioilla on oltava enemmän tilaa kuin tavanomaisessa tuotannossa.
Kesäaikana sikojen tulee päästä ulos.
Nautojen karkearehun saannille on annettu vähimmäisvaatimus.
Lehmä ei saa poikia kytkettynä.
Vasikat tulee laittaa ryhmään jo viikon ikäisinä.
Vasikoiden tulee saada täysmaitoa kolmen kuukauden ajan syntymästään.
Pihatto-olosuhdevaatimus, lukuun ottamatta pieniä karjoja (alle 30 eläinyksikköä).
Mikäli lehmiä pidetään kiinni parressa, niiden tulee päästä ulos kahdesti viikossa
talvella.
Kokoritilälattiat on naudoilla kielletty.

Luomusääntöjen keskeisiä eroja eläinsuojelulainsäädäntöön verrattuna ovat muun muassa
rehujen luonnonmukaisuus ja lajinmukaisuus (kuten korsirehun tärkeämpi asema kaikkien
eläinten ruokinnassa), ulkoilupakko ja väljemmät tilavaatimukset. Luonnonmukaisessa
tuotannossa eläimiä ei saa pitää kytkettynä eikä kääntymisen estävissä häkeissä.
Lypsylehmien osalta parsinavetat ovat kuitenkin erityistapauksissa ja erityisluvalla sallittuja.
Lisäksi eläimillä on pienempi tuotantopaine, ja sairauksien ennaltaehkäisy on
luomuperiaatteiden mukaan keskeisessä asemassa.
Luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteet ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta hyviä,
mutta tuotannon toteutuksessa ja yksityiskohtaisissa ohjeissa löytyy parantamisen varaa.
Ongelmaksi saattaa muodostua eläinten geneettinen tausta, sillä luonnonmukaisessa
tuotannossa käytetään Suomessa samoja eläimiä kuin tavanomaisessa tuotannossa. Näin
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ollen korkeaan tuotokseen ja vahvaan ruokintaan jalostetut eläimet saattavat kärsiä
luonnonmukaisessa tuotannossa ravintoaineiden puutoksista ja muista rehustukseen
liittyvistä ongelmista. Vaikka ulkoilupakko edistää eläinten hyvinvointia muun muassa
lisäämällä virikkeitä ja käytettävissä olevaa tilaa, kasvattaa ulkoilu myös tarttuvien tautien ja
loisten leviämisriskiä. Luonnonmukaisen tuotannon lääkintärajoitukset saattavat lisäksi
aiheuttaa hyvinvointiongelmia, mikäli eläimiä jätetään lääkitsemättä luonnonmukaisen
aseman ylläpitämiseksi.
Taulukko 18. Luomueläinten ja -eläintilojen määrät Suomessa vuosina 2008–2010 (lähde:
Evira)
2008
Luomukotieläintiloja
Luomukotielämiä yhteensä
Naudat
Siat
Munivat kanat
Hevoset
Lampaat ja vuohet
Biisonit
Mehiläispesiä

2009

2010

511

548

574

111 349

131 577

147 118

27 696

31 646

35 363

2 245

2 607

2 996

73 025

87 665

97 598

28

25

19

8 264

9 530

11 015

91

104

127

2 927

2 815

2 114

19.9 Luonnonvaraiset eläimet
19.9.1 Metsästäjien määrä
Suomessa on viime vuosina ollut reilut 300 000 metsästäjää RKTL:n metsästyskortin
lunastaneiden ja metsästystä harjoittaneiden tilaston mukaan.
19.9.2 Luonnonvaraisten eläinten auttaminen
Jokaisen kansalaisen on pyrittävä auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muuten
avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Näin todetaan eläin- ja
luonnonsuojelulaissa sekä metsästyslaissa. Eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä,
että se lopetetaan, mikäli eläimen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.
Tilapäistä sairaanhoitoa lukuun ottamatta luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen
elätettäväksi on eläinsuojelulain mukaan kielletty. Tilapäisen hoidon jälkeen eläin on
vapautettava, mikäli se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jos eläintä ei
voida vapauttaa tai sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.
Mihin ottaa yhteyttä luonnonvaraisen eläimen auttamiseksi?
Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestämistä ei ole laissa säädetty
minkään erillisen tahon tehtäväksi tai vastuulle. Monessa maassa loukkaantuneiden
luonnonvarasten eläinten hoidosta on säädetty. Käytännössä loukkaantuneita
luonnonvaraisia eläimiä hoidetaan ainakin Korkeasaaren eläintarhassa, Pyhtään ja Heinolan
lintutaloissa sekä Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoissa. Ympäristöhallinnolta ja Suomen
eläinsuojeluyhdistysten liitolta löytyy ohjeita luonnonvaraisten eläinten auttamiseksi.
Korkeasaaren eläintarha ohjeistaa yleisöä: "Jos et pysty auttamaan pulassa
olevaa luonnonvaraista eläintä itse, ota yhteyttä paikalliseen pelastuslaitokseen 112:n
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kautta”. Nettisivuilla on myös ohjeita luonnonvaraisten eläinten kiinniottoon ja kuljetukseen
liittyen. Helsingin kaupungin alueella toimii erillinen eläinpelastukseen keskittynyt
yksikkö. Yllämainitut hoitopaikat hoitavat luonnonvaraisia eläimiä, ja jos tilanne sitä vaatii,
kansalainen voi ottaa yhteyttä myös hätänumeroon eläinten auttamiseksi.
Linkkejä
Eläintilastoja
Tilastokeskuksen Matilda-maataloustilastopalvelun tilastojulkaisut: tuotantoeläinten määriä ja
tuotantoeläintiloja koskevat perustilastot
ELLA – Eläinkoelautakunta: koe-eläinten käyttöä koskevat tunnusluvut
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalous- ja metsästystilastoja
Suomen suurimmat teurastamot ja teurastamoiden tarkastuseläinlääkäreiden yhteystiedot
Luonnonmukaisen eläintuotannon ohjeet ja valvonta, Evira
Eläinainestietoja
Suomen kansallinen geenivaraohjelma
Suomen Siipikarjaliitto: Suomessa käytössä oleva siipikarja-aines
Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi
Ympäristöhallinnon toimintaohje: Loukkaantuneet ja kuolleet eläimet
Suomessa rauhoitetut eläinlajit
Korkeasaaren eläintarha
Ranuan eläinpuisto
Ähtärin eläinpuisto
Heinolan lintutarha
Pyhtään lintutarha
Ohjeita loukkaantuneiden, sairaiden ja orpojen siilien hoitamiseen ja kuntoutukseen
Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton vuoden 2008 Eläinten viikko: teemana luonnoneläimet
Koe-eläinten hyvinvointi
Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä KYTÖ
Suomen kansallisten vaihtoehtomenetelmien yhteistyöfoorumi FINCOPA
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Lemmikki- ja harraste-eläimet
Suomen Kennelliitto
Suomen eläintenkouluttajat
Kalojen hyvinvointi
Kalojen hyvinvoinnista Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n sivuilla
Kalojen hyvinvoinnista Ruotsin eläinten hyvinvointikeskuksen sivuilla
Kalatalouden keskusliitto
Raputietokeskus
Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton ja Suomen Kalamiesten Keskusliiton ohje saaliskalan
käsittelystä
Tuotantoeläinten hyvinvointi, ruokinta ja hoito
ProAgria Keskusten Liiton julkaisema Hyvinvoiva tuotantoeläin -opas
Maatilatalouden sähköinen palvelukanava Farmit.net: tuotantoeläinten ruokintaan ja hoitoon
liittyvää tietoa
Työeläimet
YLE uutinen 23.3.2011: Suomenhevonen kelpaisi kaupunkisavottaan
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