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1 Alkusanat

Tieteellinen tutkimus on tuonut uutta tietoa eri eläinlajien tarpeista ja tun-
temuksista. Tutkimustulosten ymmärtäminen ja käytäntöön soveltaminen 
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi vievät aikaa ja edellyttävät neuvontaa, 
koulutusta ja aktiivista viestintää. EU:n perussopimus vuodelta 2009 huo-
mioi eläimet tuntevina olentoina. Uutta eurooppalaista eläinsuojelulainsää-
däntöä valmisteltaessa perustana on tutkimustieto. Sen avulla pyritään vai-
kuttamaan myös kansainvälisesti, vaikka läpimurtoa eläinten hyvinvointiin 
liittyvien kysymysten huomioimiseksi WTO-sopimusten tasolla vielä odo-
tammekin.

Yhteiskuntamme velvollisuutena on huolehtia eläimistä huomioimalla nii-
den hyvinvoinnin vaatimukset. Eniten eläinten hyvinvointiin vaikuttaa taval-
linen arki. Eläimen omistajalla tai hoitajalla on velvollisuus pitää eläimistään 
huolta lajista, käyttötarkoituksesta tai omasta elämäntilanteesta riippumatta 
joka ikisenä päivänä. Päivittäiseen hoitamiseen liittyvän taitotiedon rinnalla 
myös asenteillamme on ratkaiseva merkitys eläinten hyvinvoinnille.

Asenteisiimme vaikuttaa myös eri tahoilla käytävä kansalaiskeskustelu. Nyt 
ensimmäistä kertaa julkaistava kansallinen eläinten hyvinvointiraportti an-
taa hyvän pohjan avoimen ja monipuolisen keskustelun jatkamiseksi kokoa-
malla yhteen lainsäädäntöä, tilastoja, tutkimuskenttää ja linkkejä oheisluke-
miselle sekä myös pohdintaa siitä, mitä eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan 
ja miten siihen vaikutetaan. Eri näkökulmia tuodaan hyvin esille useissa 
vieraskynäkirjoituksissa. Uskon monen saavan kaipaamaansa perustietoa 
terminologiasta alkaen raportin eläinlajikohtaisista tiiviistä yhteenvedoista.

Raportti julkaistaan jatkossakin vain sähköisenä ja sitä kehitetään saadun 
palautteen ja käytännön tarpeen mukaisesti. Työ eläinten hyvinvoinnin 
eteen jatkukoon.

Jaana Husu-Kallio
Pääjohtaja
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (31.1.2012 asti)
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2 Tiivistelmä

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa kansalaisia, ja aihe on noussut vahvasti yh-
teiskunnalliseen keskusteluun viime vuosina. Aihetta käsitellään uutisissa 
lähes viikoittain. Kokonaiskuvan muodostaminen ja asiapohjainen keskus-
telu eläinten hyvinvoinnista on vaikeaa, koska ihmisten tiedot eläimistä ja 
eläinten pidosta ovat melko sirpaleisia tai yksipuolisia. Myös ostopäätösten 
tekeminen eläinten hyvinvoinnin perusteella on nykyään vaikeaa. Tämän 
julkaisun tarkoituksena on tarjota kansalaisille riippumatonta ja luotettavaa 
tietoa eläinten hyvinvoinnista Suomessa. Lisäksi puheenvuoro on annettu 
eläinten hyvinvointia edistäville eri toimijoille.

Tiedon lisääminen

Kotimainen eläinten hyvinvoinnin tutkimus kasvaa nopeasti, ja sitä kannat-
taa jatkossakin ylläpitää ja kehittää. Myös Suomeen tulisi saada yliopistota-
soinen tutkinto eläinten hyvinvoinnista.

Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sisältyy aina eläinalojen ammatil-
listen tutkintojen perusteisiin. Eläinten hyvinvointi pitäisi huomioida myös 
valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa. Opetusmateriaalit ja opettajien 
tiedot eläinten hyvinvoinnista tulisi päivittää.

Elinkeino- ja neuvontajärjestöt järjestävät eläinten parissa työskenteleville 
eläinten hyvinvoinnin koulutusta muun muassa erilaisten hankkeiden yh-
teydessä. Eläinsuojelujärjestöjen eläinten hyvinvointia koskeva neuvonta ja 
erityisesti lapsille ja nuorille kohdistettu koulutustoiminta on aktiivista. Jär-
jestöt tuovat julkiseen keskusteluun eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita ja 
toimivat aktiivisesti myös politiikassa.

Monilta seura- ja harrastuseläinten pitäjiltä puuttuu tietoa omistamiensa 
eläinten hyvinvoinnin edellytyksistä kuten luontaisista käyttäytymistarpeis-
ta, oikeanlaisesta ruokinnasta, liikunnasta ja seurasta. Luotettavaa, neutraa-
lia ja tutkimuksiin perustuvaa tietoa seura- ja harrastuseläinten hyvinvoin-
nista on vähän ja sitä voi olla vaikea erottaa muusta tiedosta.

Yhteiskunnan toimet

Lainsäädäntö vaikuttaa keskeisesti eläinten hyvinvointiin, ja viranomainen 
valvoo sen vaatimusten toteutumista. Maa- ja metsätalousministeriössä on 
aloitettu eläinsuojelulain uudistustyö, joka kestää useita vuosia.
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Eläinsuojeluvalvontaa on tehostettu. Kuntiin on valtion varoin palkattu 
pelkästään valvontaan keskittyviä valvontaeläinlääkäreitä ja aluehallinto-
virastoihin läänineläinlääkäreitä. Ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä, esi-
merkiksi ilmoituksenvaraisen eläintoiminnan säännöllisiä tarkastuksia, eh-
ditään näin ollen tehdä aikaisempaa enemmän.

Yhteiskunta kannustaa parempaan eläintenpitoon erilaisin tuin. Eläinten 
hyvinvoinnin tuen, investointituen sekä luonnonmukaisen eläintuotannon 
tuen ehdoissa vaaditaan toimia, jotka ylittävät eläinsuojelusäädösten vä-
himmäisvaatimukset. Suomen investointituen ja eläinten hyvinvoinnin tuen 
kaltaisia järjestelmiä ei ole juurikaan käytössä muissa EU-maissa, tai niiden 
käyttö on vielä hyvin vähäistä.

Koko eläinten hyvinvoinnin turvaamisessa mukana olevan viranomaisket-
jun yhteistyötä tulisi edelleen kehittää, poliisi ja oikeuslaitos mukaan lukien. 
Toimivan valvonnan lisäksi myös eläinsuojelurikosten käsittely olisi näin su-
juvaa, tehokasta ja yhteneväistä.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen on perustettu tuotantoeläinten 
hyvinvoinnin neuvottelukunta sekä seura- ja harrastuseläinten hyvinvoin-
nin neuvottelukunta. Ne toimivat ministeriön apuna eläinten hyvinvointia 
koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Valtion varoin on myös perustettu 
Eläinten hyvinvointikeskus EHK edistämään eläinten hyvinvoinnin valvon-
nan ja tutkimuksen yhteistyötä sekä eläinten hyvinvoinnista tiedottamista.

Muut toimet

Suomalaisten eläinten hyvinvointia edistää vähäinen eläintautien määrä ja 
ainutlaatuinen ennaltaehkäisevä eläinten terveydenhuolto, jota kehitetään 
jatkuvasti. Aivan viime vuosina elinkeino on uudistanut nautojen ja siko-
jen terveydenhuoltojärjestelmää voimakkaasti eläinten hyvinvoinnin nä-
kökulmasta. Toisaalta viranomaisvalvonnassa havaittujen laiminlyöntien 
perusteella eläinten pidossa on vielä kehitettävää. Lisäksi eläintenhoitajien 
työuupumusta tulisi ennaltaehkäistä, sillä uupunut hoitaja on riski eläinten 
hyvinvoinnille.

Eläinten hyvinvoinnin merkintäjärjestelmä auttaisi kuluttajia valitsemaan 
kaupasta tuotteita, joiden tuotannossa eläinten hyvinvointi on erityisesti 
huomioitu. Tällaista monissa maissa käyttöönotettua merkintäjärjestelmää 
Suomessa ei vielä ole, vaikka luonnonmukaisessa eläintuotannossa huomi-
oidaan joiltakin osin eläinten parempi hyvinvointi. Eläinten hyvinvoinnin 
todentaminen tulisi tehdä tilakohtaisesti ja merkintäjärjestelmän tulisi olla 
avoin, luotettava ja ulkopuolisen tahon valvoma. Järjestelmän tulisi kannus-
taa tuottajia parempaan eläinten hyvinvointiin taloudellisesti. Eläinten hy-
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vinvoinnin edistämisessä tulisi vahvistaa koko elintarvikeketjun roolia, myös 
kaupan.

Tuotoksen lisäämiseen tähtäävä jalostus on tuonut mukanaan terveyson-
gelmia tuotantoeläimille. Seura- ja harrastuseläimillä jalostusvalinnan pai-
nottuminen ulkonäköominaisuuksiin on heikentänyt muun muassa monien 
koirarotujen hyvinvointia. Eläinjalostuksella voidaan vaikuttaa eläinten hy-
vinvointiin, ja jalostuksen tavoitteissa tulisikin ottaa paremmin huomioon 
eläinten hyvinvointia edistävät piirteet.

Loukkaantuneita luonnonvaraisia eläimiä hoidetaan nykyään muutamissa 
eläintarhoissa ja  puistoissa sekä lintutaloissa. Niiden hoidon järjestäminen 
olisi hyvä kuulua jonkin virallisen tahon vastuulle.

Yhteistyöllä parempaan eläinten hyvinvointiin

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää monien eri tahojen toimintaa. 
Tutkimus pyrkii selvittämään eläinten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, ja 
eläinsuojeluviranomaiset valvovat, että lainsäädännön vaatimuksia noudate-
taan. Eläinsuojeluyhdistykset ja  järjestöt sekä erilaiset toimijat pyrkivät ja-
kamaan tietoa kansalaisille ja vaikuttamaan eläinten hyvinvointia koskevaan 
päätöksentekoon. Lisääntyneen tiedon myötä kansalaisten vaikutusmahdol-
lisuudet eläinten hyvinvointiasioissa paranevat. Kaikkien tahojen yhteistyö 
on välttämätöntä yhteisen tavoitteen, eläinten hyvinvoinnin, parantamiseksi 
maassamme.
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3 Johdanto

Eläinten hyvinvointiraportti on tehty kokoamaan ajantasainen tieto eläin-
ten hyvinvoinnin tilasta Suomessa. Tietoja raporttiin on kerätty monista 
lähteistä. Tilastotiedot ovat pääosin vuosilta 2007–2010. Raportin jokainen 
osa sisältää aiheeseen liittyviä linkkejä, joista löytyy lisätietoa. Raportti on 
tarkoitettu kaikkien kansalaisten käyttöön ja sen on suunniteltu ilmestyvän 
joka kolmas vuosi.

Suomalaisten eläinten hyvinvoinnin tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia 
voidaan jatkossa seurata tässä raportissa esitettyjen tunnuslukujen avulla. 
Seurattavia tunnuslukuja ovat esimerkiksi eläinsuojelutarkastusten tulok-
set ja uusintatarkastusten toteutumat, eläinsuojelurikosten ja eläintenpito-
kieltojen määrät, eläinten hyvinvointia koskevien säädösten kehittyminen, 
erilaiset yksittäisten eläinlajien hyvinvointia edistävät toimet, eläinten hy-
vinvointia koskevan opetuksen ja tutkimuksen kehittäminen, kansalaisten ja 
eläintenpitäjien eläinten hyvinvointitietouden edistäminen sekä eläintuotta-
jien, teollisuuden, kaupan ja kuluttajien eläinten hyvinvointiin liittyvä toi-
minta.

Raportti sisältää tiivistelmän, joka kokoaa yhteen asioita, jotka ovat eläinten 
hyvinvoinnin kannalta hyvin, ja asioita, joiden kanssa on vielä työtä tehtä-
vänä. Tiivistelmässä esitetyt aiheet on käyty seikkaperäisemmin läpi rapor-
tin varsinaisissa luvuissa. Raportissa esitetään, mitä eläinten hyvinvointiin 
nykytietämyksen mukaan sisältyy, miten eläinten hyvinvointia opetetaan eri 
oppilaitoksissa ja miten sitä tutkitaan. Talous ja politiikka vaikuttavat myös 
eläinten hyvinvointiin, joten myös tämä näkökulma on nostettu esiin.

Eläinsuojelusäädökset ohjaavat eläinten pitoa ja kohtelua. Eläinsuojelusää-
dösten noudattamisen valvonta ja valvonnan tulokset sekä eläinsuojeluri-
kosten määrät ilmenevät raportista. Raportissa on myös lyhyt katsaus kan-
sainvälisiin eläinten hyvinvointiasioihin. Raportin lopussa esitetään eläimiin 
liittyviä tunnuslukuja, kuten eläinmääriä tai arvioita niistä. Raportin liittee-
seen on koottu tietoa suomalaisille tärkeimpien seura- ja harrastus- sekä 
tuotantoeläinlajien pito- ja hoitotavoista sekä hyvinvointiin vaikuttavista 
tekijöistä.

Eläinsuojelulakimme koskee kaikkia eläimiä, joten mitään eläinryhmää ei 
ole tarkoituksellisesti rajattu raportista pois. Raportissa esitetyt tilasto- ja 
viralliset tiedot painottuvat kuitenkin tuotantoeläimiin, joiden elämä on hy-
vin dokumentoitua eläintuotannon elinkeinoluonteen vuoksi. Eläinsuojelun 
valvonnasta on saatavana tilastotietoja useiden vuosien ajalta.
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Kaikista maamme luonnonvaraisista tai ihmisten huostassa olevista eläimis-
tä 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 arva-
uksia.

Raportin vieraskynäkirjoituksissa eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat ja 
toimijat käsittelevät muun muassa tuotanto- ja koe-eläimiä sekä eläinten 
hyvinvointia taloudessa ja politiikassa. Osa tärkeistä ja yksilömäärinä mer-
kittävistä eläinryhmistä, kuten kalat ja turkiseläimet, on jäänyt ilman vieras-
kynäosuutta. Nämä eläinryhmät sekä muut tässä raportissa vähälle huomi-
olle jääneet aiheet saavat tilaa tulevissa raporteissa.

Raportissa ei tiivistelmää lukuun ottamatta pyritä ottamaan kantaa, vaan 
tarjotaan tietoa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista.

Raportin on koonnut Eläinten hyvinvointikeskus EHK. Raportti julkaistaan 
sähköisenä.
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4 Raportin tekijät

Raportin tekemiseen ovat Eläinten hyvinvointikeskuksen EHK työntekijöi-
den ja johtoryhmän kanssa osallistuneet eläinsuojelun valvonnan ohjaami-
sesta ja johtamisesta vastaavat virkamiehet Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evirasta sekä eläinsuojelua koskevia säädöksiä valmistelevat virkamiehet 
maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kiitos viraskynäkirjoittajille: Tiina Kauppinen, Saara Kupsala, Hanne-
le Luukkainen, Jouko Nieminen, Sanna Nikunen, Marianna Norring, Kati 
Pulli, Simo Tiainen,  Birgitta Wahlberg ja Helinä Ylisirniö. Kiitos esipuheen 
kirjoittajalle, Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kalliolle (pääjohtaja 31.1.2012 
asti). Lukuisat asiantuntijat ovat osallistuneet raportin tekemiseen, mistä 
heille suuri kiitos.

Raportin lausuntoversiota kommentoi noin 60 henkilöä. Kaikkia ehdotettuja 
muutoksia emme ole voineet toteuttaa raportin laajenematta liikaa. Suuret 
kiitokset kaikille lausunnoista ja kommenteista.

Eläinten hyvinvointikeskus EHK

Johtaja Satu Raussi
satu.raussi@helsinki.fi, gsm 050 4156 570

Tiedottaja Tiina Kauppinen (poissa 30.11.2012 asti)
Reeta Törne (sijainen)
reeta.torne@helsinki.fi, gsm 044 3001 295 

Eläinten hyvinvointikeskus, PL 57, 00014 Helsingin yliopisto

www.elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org
www.facebook.com/ eläinten hyvinvointikeskus
www.twitter.com/ ehkeskus

mailto:satu.raussi%40helsinki.fi?subject=
mailto:reeta.torne%40helsinki.fi?subject=
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/
http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
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5 Eläinten hyvinvointi ja sen arviointi

Eläimet ovat tuntevia yksilöitä, joiden tarpeet ja hyvinvoinnin edellytykset 
ovat erilaisia. Eläinlajien tarpeet eivät aina vastaa ihmisten tarpeita, joten 
eläinten liiallista inhimillistämistä on varottava. Pelkkä lajinmukaisten tar-
peiden huomioiminen ei myöskään aina riitä, sillä lajien sisällä on hyvin eri-
laisia rotuja ja yksilöitä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että eläinyksilöiden 
välillä on persoonallisuuseroja. 

5.1 Hyvinvointi on eläinyksilön kokemus

Eläimen hyvinvointi on eläinyksilön kokemus, joka voi vaihdella hyvästä 
huonoon. Hyvinvointi on laaja käsite, johon sisältyvät muun muassa fyysi-
nen ja psyykkinen terveys, normaali kasvu sekä ihmisen huostassa oleville 
eläimille hyvä hoito. Terveys on hyvinvoinnin tärkeä osatekijä, mutta hyvin-
vointi on paljon terveyttä laajempi käsite. Tuotoskaan ei yksin riitä määrit-
telemään eläimen hyvinvointia, sillä pitkälle jalostettu tuotantoeläin pystyy 
ainakin lyhytaikaisesti tuottamaan tehokkaasti oman hyvinvointinsa kustan-
nuksella. Eläinten hyvinvoinnin tilaa ei yleensä voi eläintuotteesta maistaa 
tai nähdä. Eläinsuojelusäädökset asettavat vähimmäisvaatimukset, jotka 
eläinten pidossa ja hoidossa on täytettävä. Eläinsuojelusäädösten toteutumi-
nen ei kuitenkaan välttämättä takaa eläinten hyvinvointia.

Tuotantoeläimet on jalostettu tuottamaan lihaa, villaa, turkiksia, mai-
toa ja munia. Sen ne tekevätkin, joskus jopa oman hyvinvointinsa kus-
tannuksella. 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. Määritelmät, joissa yhdistetään eläi-
men biologiset toiminnot ja eläinyksilön tuntemukset, saavat eläinten hyvin-
vointitutkijoiden piirissä laajalti kannatusta.
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Taulukko 1. Hyvinvoinnin määritelmien peruslähtökohtia

Tarvelähtöinen Eläimen terveyttä ja mukavuutta ylläpi-
tävät tarpeet ovat hyvinvoinnin kannalta 
oleellisia. Tarpeiden tärkeysjärjestys mää-
räytyy eläimen elinkyvyn mukaan.

Sopeutumislähtöinen Eläimen ympäristöön sopeutumisen biologi-
nen hinta määrittää eläimen hyvinvoinnin.

Stressilähtöinen Voimakas, usein toistuva ja pitkittynyt 
stressi alentaa eläimen hyvinvointia.

Tuntemuslähtöinen Vain eläimen tuntemuksilla on merkitystä eläimen 
hyvinvoinnille. Hyvinvointi ei ole esimerkiksi 
sairauden tai fysiologisten puutostilojen vuoksi 
alentunut, ellei eläin koe niitä negatiivisesti.

Kansallisen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan mukaan ”Hy-
vinvointi on eläimen kokemus sen psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. Eläi-
men hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön 
tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa 
eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta tai patologisia muutok-
sia, eläimen hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa 
pito-olosuhteilla, hoidolla ja eläinjalostuksella”. 

5.2 Viisi vapautta – tie hyvinvointiin?

Eläinten hyvinvointia on totuttu 1960-luvulta asti tarkastelemaan niin sa-
nottujen viiden vapauden (Five Freedoms) kautta (Farm Animal Welfare 
Council, Iso-Britannia). Nämä viisi vapautta ovat:

 ● vapaus nälästä ja janosta
 ● vapaus epämukavuudesta
 ● vapaus kivusta, vammoista ja sairauksista
 ● vapaus normaaliin käyttäytymiseen
 ● vapaus pelosta ja kärsimyksestä

Viiden vapauden luetteloa on kritisoitu siitä, ettei se sisällä eläimen tarvetta 
positiivisten tunteiden kokemiseen. Eläimen elämän ei katsota olevan elämi-
sen arvoista, ellei sillä ole mahdollisuutta tuntea myös positiivisia tunteita. 

http://www.fawc.org.uk/freedoms.htm
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5.3 Eläinten hyvinvoinnin arviointi tuotantotilalla

Eläinten hyvinvoinnin tieteelliseen tutkimukseen ja hyvinvoinnin arvioimi-
seen käytännön tilanteissa on kehitetty erilaisia mittareita. Mittareilla voi-
daan arvioida eläinten ulkoisia olosuhteita tai eläimestä itsestään mitatta-
via asioita, kuten ihonaarmuja, nenävuotoa, 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. Welfare 
Quality menetelmällä arvioidaan ensisijaisesti eläimiä itseään, kuten nauto-
jen makuulle menon nopeutta, eläinten välisiä sosiaalisia kontakteja ja niiden 
ihon ja karvapeitteen kuntoa. Welfare Quality arviointijärjestelmä perustuu 
neljään hyvinvoinnin osa-alueeseen (kuva 1), jotka pohjautuvat viiteen va-
pauteen (katso luku 5.2). Arviointijärjestelmään on lisätty myös eläimen po-
sitiivisten tunteiden laadunarviointi. Welfare Quality arviointijärjestelmä on 
kuitenkin vielä kehitysvaiheessa. Yhteiskunnan asenteet ja rakenteet eivät 
vielä ole valmiita tällaisen menetelmän laajaan käyttöönottoon, mutta tarve 
todentaa eläinten hyvinvointi eläintuotteissa on selvästi olemassa.

Eläimen  
hyvinvointi

Hyvä 
ruokinta

1. Ei pitkittynyttä nälkää
2. Ei pitkittynyttä janoa

Hyvä 
kasvatusympäristö

3. Mukava lepopaikka
4. Mukava lämpötila 

5. Liikkumisen helppous

Hyvä terveys
6. Ei vammoja
7. Ei sairauksia

8. Ei toimenpiteistä  
johtuvaa kipua

Käyttäytyminen 
9. Sosiaalinen käyt-

täytyminen
10. Muut käyttäytymismuodot 
11. Hyvä ihmisen ja eläimen 

välinen suhde 
12. Positiivinen tunnetila

Kuva 1. Welfare Quality®:n neljä periaatetta ja 12 indikaattoria.

http://www.welfarequality.net/everyone
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5.4 Käyttäytyminen on herkkä hyvinvoinnin mittari

Käyttäytyminen on keskeisessä osassa eläinten hyvinvoinnin arvioinnissa, 
sillä se on useimmiten ensimmäinen tekijä, jonka avulla eläin pyrkii sopeu-
tumaan ympäristöönsä. Käyttäytyminen muuttuu ensimmäisenä, kun eläi-
men elämään kohdistuu ulkoisia tai sisäisiä paineita. Tämän vuoksi käyttäy-
tyminen on herkkä hyvinvoinnin mittari: herkempi kuin esimerkiksi terveys, 
tuotos tai rehunkulutus.

Eläimen käyttäytyminen muuttuu sen hyvinvoinnin heiketessä. Esimerkiksi 
lypsylehmän lepoaika lyhenee kovalla makuupaikalla. Erilaiset häiriökäyt-
täytymisen muodot, kuten sikojen hännänpurenta, voivat lisääntyä hyvin-
voinnin heiketessä. Jotkin häiriökäyttäytymisen muodot voivat kertoa, mistä 
eläimellä on puute. Esimerkiksi vasikoiden toisiin vasikoihin kohdistuva voi-
makas imeminen voi kertoa niiden tyydyttymättömästä imemisen tarpeesta. 
Kaavamaisesti toistuva stereotyyppinen käyttäytyminen, kuten hevosen ku-
tominen (hevonen liikkuu rytmikkäästi puolelta toiselle) tai nautojen kielen-
pyöritys, kertoo, että eläimellä on jossain vaiheessa elämäänsä ollut vaikea 
tilanne, johon se on sopeutunut kehittämällä kyseisen stereotypian.

Koska käyttäytyminen häiriytyy herkästi eläimen ympäristön muutoksista ja 
erilaisten toimenpiteiden vuoksi, hyvinvointitutkimuksen tarpeisiin kehite-
tään eläintä mahdollisimman vähän häiritsevää automaattista seurantatek-
niikkaa.

5.5 Eläimen hoitajalla on suuri merkitys

Eläinten hoitajalla on ratkaiseva vaikutus eläintensä hyvinvointiin. Hoi-
tajan ajatukset ja asenteet vaikuttavat sekä suoraan että välillisesti hänen 
tapaansa hoitaa ja käsitellä eläimiä. Myös hoitajan omalla jaksamisella ja 
työmotivaatiolla on merkitystä eläinten hyvinvoinnin kannalta. Suomalaiset 
eläintenhoitajat pitävät omaa hyvinvointiaan merkittävänä asiana eläinten 
hyvinvoinnin kannalta, mutta kokevat omaa jaksamistaan parantavat toimet 
työläiksi toteuttaa. Hoitajan merkityksestä tuotantoeläinten hyvinvoinnille 
kerrotaan enemmän raportin vieraskynäosiossa tämän luvun lopussa.

5.6 Jalostus vaikuttaa eläimen 
hyvinvointiin

Ihmisen ja koiran yhteiselo on ihmisen ja 
eläimen välisistä suhteista vanhin. Koira 
on ensimmäinen kesyeläimemme. Lampai-
den, nautojen, hevosten, kanojen, vuohien 
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ja sikojen kesytyshistoria on alkanut noin 10 000 vuotta sitten. Ihminen on 
valikoinut ja jalostanut kotieläimiin sellaisia piirteitä, joita ihminen eläimis-
tä haluaa, kuten helppoa luonnetta, hyvää tuotosta ja mieluisaa ulkonäköä. 
Kotieläinlajien aistit ja tarpeet ovat edelleen suurelta osin samat kuin villien 
kantalajien. Jalostusvalinnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa melko nopeasti 
eläinten kesyyntymiseen ja ulkonäköön. Tästä ovat osoituksena venäläisen 
tiedemiehen Dimitry K. Belyaevin turkistarhaketuilla tekemät kesyyntymis-
kokeet.

Jalostusvalinta ei aina edistä eläinten hyvinvointia. Tuotantoeläimillä on ja-
lostettu pääasiassa tuotantokykyä. Tavoitteena on ollut ja on edelleen yksilö, 
joka tuottaa enemmän lihaa, maitoa, munia ja jälkeläisiä mahdollisimman 
nopeasti ja joka on tehokas rehunkäyttäjä. Yksipuolinen tuotoksen valinta on 
tuonut mukanaan terveysongelmia: esimerkiksi lihasiipikarjalintujen nopea 
lihasten kasvu on heikentänyt niiden terveyttä. Lemmikkieläimillä jalostus-
valinnan painottuminen ulkonäköominaisuuksiin on huonontanut monien 
koirarotujen terveyttä. Suomen eläinlääkäriliitto onkin todennut, että joi-
denkin koirarotujen kohdalla ainoa mahdollisuus tuottaa terveitä koiria on 
roturisteytys.

Jalostuksen eläimille aiheuttamia hyvinvointiongelmia voidaan yrittää rat-
kaista myös jalostuksen keinoin. Tuotantoeläinten jalostusohjelmiin on otet-
tu tuotoksen ohella myös eläimen hyvinvointia painottavia ominaisuuksia.

5.7 Tutkimustieto eläimistä lisääntyy

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 tiedon mukana on lisääntynyt 
myös huoli siitä, kohtelemmeko eläimiä riittävän hyvin ja pidämmekö niitä 
riittävän hyvissä oloissa. Uuden eläimiä koskevan tiedon käyttöönotto yh-
teiskunnassa vie aikansa, samoin kuin tiedon levittäminen kansalaisille ja 
sen soveltaminen eläimiä koskevassa lainsäädännössä.

Vaikka tutkimustieto eläimistä on lisääntynyt, ovat kansalaisten tiedot eläi-
mistä usein puutteelliset tai rajoittuvat vain tiettyyn eläinlajiin, usein koiraan 
tai kissaan. Seuraeläimille voidaan aiheuttaa hyvinvointiongelmia tietämät-
tömyyden vuoksi: niitä hemmotellaan liikaa herkuilla tai niiden liikunnan 
tai toiminnan tarpeita laiminlyödään. Tietomme tuotantoeläimistä ja niiden 
hoidosta ja tarpeista on myös usein heikkoa. Tarvitsemme enemmän tutki-
mukseen perustuvaa tietoa eläimistä, esimerkiksi eri eläinlajien ja rotujen 
tarpeista.

http://www.hum.utah.edu/~bbenham/2510%20Spring%2009/Behavior%20Genetics/Farm-Fox%20Experiment.pdf
http://www.hum.utah.edu/~bbenham/2510%20Spring%2009/Behavior%20Genetics/Farm-Fox%20Experiment.pdf
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5.8 Eläinten hyvinvointi ja yhteiskunta

Ihmisiä ja ihmisyyttä ei olisi ilman eläimiä. Se, ovatko eläimet hyvinvoivia 
vai eivät, heijastuu meihin ihmisiin, käsitykseemme itsestämme, yhteiskun-
nastamme ja kulttuuristamme. Lähes kaikki ihmiset käyttävät eläimiä hy-
väkseen tavalla tai toisella, joten moraalinen vastuu eläinten hyvinvoinnista 
kuuluu kaikille. Kuluttajakansalaiset, tuottajat ja valtio kantavat erilaisia ja 
erisuuruisia vastuita eläinten hyvinvoinnista. Eläinten läsnäololla on meihin 
monenlaisia vaikutuksia ja merkityksiä. Eläimet tuottavat ihmisille hyvin-
vointia jo pelkällä läsnäolollaan, mutta myös esimerkiksi eläinterapian avul-
la.

Suhtautumisemme eläimiin on moninaista ja kulttuurisidonnaista, ja se riip-
puu suhteestamme kyseiseen eläinyksilöön tai -lajiin. Siksi eläinsuhteemme 
on joskus epäjohdonmukainen. Rotta on meillä villinä tuho- ja haittaeläin, 
laboratoriossa lääketieteelle arvokas koe-eläin ja kotioloissa lemmikkieläin; 
joissakin kulttuureissa ja uskonnoissa rotta on palvottu ja ruokittu rituaa-
lieläin. Suomalaisilla ei ole joulua ilman sian kinkkua tai juhannusta ilman 
grillattua possua. Muslimit taas eivät kasvata sikoja eivätkä syö sianlihaa.

Epäjohdonmukaisuutta on myös eläinten hyvinvointiin vaikuttavissa sää-
döksissä. Vähimmäisvaatimukset eläimen pitopaikalle vaihtelevat sen mu-
kaan, mihin kategoriaan eläimen luokittelemme. Eläintarhassa pidettävän 
ketun pitopaikkaa koskevat aivan erilaiset – tiloiltaan väljemmät ja virik-
keellisemmät – vaatimukset kuin tuotantoeläimenä häkissä pidettävän laji-
toverinsa. Vaikka eläinlaji on sama, on seuraeläin tai eläintarhaeläin ihmisil-
le eri tavalla arvokas kuin lajin edustaja tuotantoeläimenä. Tuotantoeläinten 
pitoon vaikuttavat myös hygieniavaatimukset.

Eläintuotantomme keskittyy eläinmääriltään yhä suurempiin ja harvempiin 
tiloihin, joihin pääsyä esimerkiksi bioturvallisuussyistä on ulkopuolisilta ra-
joitettu. Tällöin kansalaisten kokemusperäinen tieto tuotantoeläinten oloista 
ja hoidosta jää vähäiseksi. Kansalaisten käsitykset ja odotukset eivät monesti 
vastaa tuotannon todellisuutta. Uusiin, eläinmääriltään suurempiin tuotan-
totiloihin on mahdollista järjestää eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvät olo-
suhteet, mutta isoilla tiloilla myös esimerkiksi eläintautien hallinnan riskit 
ovat isoja. Suuruus on kuitenkin suhteellista suomalaisista tuotantoeläinti-
loista puhuttaessa, sillä eläintilamme ovat eläinmääriltään yhä kansainväli-
sesti vertailtuna pieniä, pääosin perheomistuksessa olevia tiloja.

Eläinten hyvinvointi on asia, joka EU-kansalaisten tulee ottaa huomioon 
ympäristöasioiden tapaan. EU:n Lissabonin sopimuksen mukaan eläimet 
ovat tuntevia olentoja, mikä on huomioitava niiden kohtelussa ja pito-olo-
suhteissa. Suomalaisten muita eurooppalaisia hieman suurempi huoli eläin-
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ten hyvinvoinnista tuli ilmi marraskuussa 
2010 julkaistussa Euroopan komission 
rahoittamassa kyselytutkimuksessa, Euro-
barometrissä (Eurobarometri 354: Food-
related risks). Tuotantoeläinten hyvin-
vointi huolestutti 66 %:a suomalaisista ja 
keskimäärin 64 %:a kaikista vastanneista 
EU-kansalaisista.

Eläinten hyvinvoinnista käytävä kansallinen keskustelu on vilkastunut vii-
me aikoina. Eläinten hyvinvointia käsitellään nykyisin aiempaa enemmän 
tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Lehtien pääkirjoituksissa ja 
mielipideosioissa on viime vuosina useasti puututtu eläinten hyvinvoinnin 
valvontaan ja lainsäädännön rikkomuksiin sekä eläinsuojelun ja eläinsuo-
jelusäädösten tilaan Suomessa ja maailmalla. Hyvinvoinnin mittaaminen 
ja arviointi, eläinten kohtelun etiikka, eläinten hyvinvointi elintarvikkeiden 
laatukriteerinä, tehotuotannon oikeutus sekä kysymys, kuinka suurta haittaa 
voimme eläimille eläintuotteen nimissä aiheuttaa, ovat myös olleet viimeai-
kaisten keskustelujen aiheina.

Linkkejä
 ● Mononen, J. 2004. Eläinten hyvinvointi: yhteiskuntatieteistä biologiaan 

ja takaisin. Teoksessa: Ympäristötekijöiden vaikutukset lihanautojen 
kasvuun ja hyvinvointiin, Maa- ja elintarviketalous 54, sivut 6-24.

 ● Kupsala, S. 2011. Eläinten aseman muuntuminen Suomessa. Yhteiskun-
tatieteellinen selvitys eläinsuojelulain kokonaisuudistusta varten. 

 ● European Animal Welfare Platform: raportti kuluttajien käsityksistä ja 
asenteista tuotantoeläinten hyvinvointia kohtaan (englanniksi).

 ● Tanskalainen Kööpenhaminan yliopiston eläinetiikkasivusto Animalet-
hics.net.

 ● Animal Ethics Dilemma -sivustolla voit testata (englanniksi) oman eläi-
neettisen näkemyksesi.

http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf
http://www.mtt.fi/met/pdf/met54.pdf
http://www.mtt.fi/met/pdf/met54.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder_20/64dGOAavD/Elainten_aseman_muuntuminen_Suomessa_2_9_2011_SK.pdf
http://www.animalwelfareplatform.eu/documents/ProjOutput-consumerconcerns.pdf
http://www.animalwelfareplatform.eu/documents/ProjOutput-consumerconcerns.pdf
http://www.animalethics.net/
http://www.animalethics.net/
http://ae.imcode.com/en/1001


Eläinten hyvinvointi Suomessa | Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti

22

V
ie

ra
sk

yn
ä:

 T
iin

a 
Ka

up
pi

ne
n

Tuottajan asenne ratkaisee
Tuottaja on avainasemassa eläinten hyvinvoinnin määräytymisessä tuo-
tantoeläintiloilla. Hän päättää, mitä investointeja eläinten hyvinvoinnin 
edistämiseksi tilalla tehdään. Kun eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset 
on täytetty ja tuottajahinta määrätty, jäljelle jää yksittäisen tuottajan am-
mattitaito ja asennoituminen eläinten hyvinvointiin. Asenteet vaikuttavat 
käyttäytymiseemme eläimiä kohtaan ja siten edelleen eläinten hyvinvoin-
tiin ja jopa tuottavuuteen.

Sikatiloilla eläinten hoitajan positiivinen asenne ja käyttäytyminen eläimiä 
kohtaan ovat tutkimusten mukaan yhteydessä keskimääräistä suurempaan 
porsastuotokseen ja pienempään porsaskuolleisuuteen. Lypsykarjatiloilla 
hoitajan motivaatio ja työtyytyväisyys sekä eläinten yksilöllinen kohtelu 
liittyvät tutkitusti keskimääräistä suurempaan maitotuotokseen.

Eläinten hyvinvointi itseis- ja välinearvona
Suomalaiset kotieläintuottajat pohtivat eläinten hyvinvointia syvällisesti ja 
monipuolisesti. Helsingin yliopistossa tekeillä oleva väitöskirjatutkimukse-
ni osoittaa, että sika- ja maitotilalliset pitävät eläinten hyvinvointia suuren 
tuotoksen edellytyksenä. Toisaalta suurikaan tuotos ei kaikkien tuottajien 
mielestä välttämättä ole yhteydessä eläimen hyvinvointiin.

Tuottajien mielestä hyvinvointia voidaan parhaiten edistää olosuhteita pa-
rantamalla, 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 jut-
teluna.

Useimpien tuottajien mielestä eläinten hyvinvointi on tärkeää ja jokaisen 
eläinyksilön hyvinvointiin kuuluu panostaa. Osalle tuottajista eläinten hy-
vinvointi on itseisarvo, eläimen periaatteellinen oikeus tulla kohdelluksi ja 
hoidetuksi moitteettomasti. Toisten mielestä hyvinvointi ei ole vain suuren 
tuotoksen edellytys, vaan myös väline sen saavuttamiseen. Hyvinvointia 
tulee tällöin vaalia sen tuottaman rahallisen arvon vuoksi. Nämä hyvin-
voinnin arvottamisen tavat, itseis- ja välinearvollinen, eivät sulje toisiaan 
pois, vaan esiintyvät tuottajien puheessa usein päällekkäisinä. Eläimelle 
itselleen ei ole välttämättä merkitystä, kummalla tavoin tuottaja käsittää 
eläinten hyvinvoinnin merkityksen, jos hoito ja olot ovat kunnossa.

Eläin voi hyvin, kun tuottajakin voi 
hyvin
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Tuottajan jaksaminen avainasemassa
Tuotantoyksiköiden kasvaessa ja kannattavuuden kiristyessä tuottajan 
jaksaminen on koetuksella, mikä vaikuttaa työmotivaatioon. Tuottajien 
mielestä oma hyvinvointi on välttämätön edellytys eläinten hyvinvoinnille, 
mutta omasta jaksamisesta huolehtiminen koetaan usein vaikeaksi. Hy-
vinvoiva eläin tuottaa iloa hoitajalleen ja lisää työn mielekkyyttä. Useat 
tuottajat kaipaavatkin käytännön tukea ja keinoja, jotka keventäisivät työ-
taakkaa ja lisäisivät mahdollisuuksia irrottautua työstä. Loman pitäminen 
eläintenhoidosta hyvällä omallatunnolla ja ilman, että tilan ja eläinten hoi-
to siitä kärsii, ei ole tuottajille itsestäänselvyys. Hyvillä lomittajilla onkin 
suuri merkitys.

Eläinlääkäri on auktoriteetti
Eläinlääkärit, teurastamot ja meijerit ovat tuottajien tärkeimpiä auktori-
teetteja. 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. Nämä kuuluvat myös tuottajien määritelmään eläinten 
hyvinvoinnista. Auktoriteeteilla on valtaa, sillä heidän mielipiteensä voivat 
suoraan vaikuttaa tuottajien asenteisiin ja toimintaan.

Hyvällä asenteella parempi tuotos
Mitä tärkeämpänä tuottajat pitävät eläintensä hyvinvointia ja mitä hel-
pommaksi he kokevat sen edistämisen käytännössä, sitä parempiin tuotos-
lukuihin he yltävät. Eläinten hyvä kohtelu, pito-olojen arvostus, voimakas 
työmotivaatio, avoin ja ulospäin suuntautunut asenne, yrittäjämäisyys ja 
kiinnostus asiantuntijatietoa kohtaan liittyvät parempaan porsastuotok-
seen.

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 van-
hoja. Olennaista on myös tuottajan kyky poimia hyviksi havaittuja käytän-
töjä eläinten hoidossa ja soveltaa niitä omalla tilallaan. Hyvinvointia ar-
vostavat tuottajat hoitavat eläimensä paremmin esimerkiksi huolehtimalla 
niiden terveydestä ja hyvästä kunnosta. Kuitenkin myös hyvinvointia vä-
linearvona pitävien joukossa on tuottajia, jotka huolehtivat eläintensä hy-
vinvoinnista äärimmäisen hyvin.

Eläinten hyvinvoinnin ja tuotoksen välisiä yhteyksiä on vaikea arvioida, 
koska elävän eläimen tai kokonaisen karjan hyvinvoinnin ja tuotoksen syy-
seuraussuhteet ovat moninaiset. Yksittäisen sovelluksen vaikutusta eläi-
men kokonaishyvinvointiin on usein vaikea osoittaa.

Vieraskynän kirjoittaja Tiina Kauppinen  
on Helsingin yliopiston tutkija
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Valtakunnallisten esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitel-
mien perusteissa ei erikseen mainita eläinten hyvinvointia. Opetussuunni-
telmiin on kuitenkin kirjattu ympäristön hyvinvointi sekä elämän arvostus ja 
kunnioitus. Kunnat koulutuksen järjestäjinä laativat paikallisesti kouluissa 
noudatettavat valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuvat opetussuunnitel-
mat. Niissä olisi mahdollista nostaa esille myös eläinten hyvinvoinnin nä-
kökulma. Perusopetuksessa ja lukiossa opettajien mahdollisuuksia käsitellä 
eläinten hyvinvointiasioita rajoittaa se, että aihe ei sisälly merkittävän laajas-
ti minkään aineen oppikirjoihin. Opettajankoulutus ei myöskään anna tieto-
ja eläinten hyvinvointiasioiden opettamiseen.

6.1 Eläinten hyvinvointi valtakunnallisissa opetussuunnitel-
missa

Esiopetus
Esiopetuksen opetussuunnitelman valta-
kunnallisissa perusteissa (2010) todetaan, 
että esiopetuksessa lapsi oppii pohdintaa 
oikeasta ja väärästä. Hänen toimimisensa 
vastuuntuntoisena yhteisön jäsenenä vah-
vistuu. Tähän kohtaan voi nähdä liittyvän 
myös eläinten hyvinvoinnista huolehtimi-
sen, vaikkei sitä erikseen perusteissa mai-
nita.

Perusopetus
Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) 
edellyttävät oppilaiden kasvattamista vastuullisuuteen sekä havaitsemaan 
ympäristön hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia. Eläinten hyvinvoinnin 
voi katsoa liittyvän ympäristön hyvinvointiin, mutta sitä ei mainita erikseen. 
Erityisesti biologian opetuksessa oppilaita kasvatetaan elämän arvostami-
seen ja ympäristön vaalimiseen. Perusopetuksessa opetetaan eläinten hyvin-
vointiin läheisesti liittyvää eläinten käyttäytymistä eli etologiaa; painotus on 
luonnoneläimissä.

Lukio
Lukion opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden (2003) mukaan 
lukio-opetuksen yhtenä lähtökohtana on elämän kunnioitus. Biologian ope-
tuksen tavoitteissa korostetaan ympäristövastuullisen käyttäytymisen edis-
tämistä. Eläinten hyvinvointia on mahdollista käsitellä lukion biologian 
kursseilla, mutta jo eläinten käyttäytyminen on sellainen lukion biologian 

6 Eläinten hyvinvoinnin koulutus ja 
opetus
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pakollisiin kursseihin sisältyvä osa-alue, joka jää ajanpuutteen vuoksi hel-
posti käsittelemättä. Jotta eläinten hyvinvointi sisällytettäisiin lukion bio-
logian jonkin kurssin varsinaiseen sisältöön, se edellyttäisi, että ylioppilas-
tutkintolautakunta joinakin vuosina kysyisi biologian ainereaalissa eläinten 
hyvinvoinnista. Ruotsissa lukioissa on mahdollista opiskella eläinoppiainet-
ta (Ämne Djur) jopa kuuden kurssin verran.

Ammatillinen koulutus
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 am-
mattitutkinnon nimi on muutettu tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin 
ammattitutkinnoksi. Ammatillisessa peruskoulutuksessa perustutkintoni-
mikkeitä, joihin liittyy eläinten hyvinvoinnin koulutusta, ovat maaseutuyrit-
täjä, turkistarhaaja, eläintenhoitaja, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja ja 
poronhoitaja. Lisäksi on erilaisia ammattitutkintoja ja erikoisammattitut-
kintoja, jotka valmistavat ammattiin eläinten parissa. 

Eläimiin liittyviin ammatteihin valmistavia tutkintonimikkeitä on virallisesti 
vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammatti- ja erikoisammattitutkin-
noissa ei ole virallisia tutkintonimikkeitä. Eläinalan koulutusten tutkintoni-
mikkeitä ja oppilaitoksia on koottu Eläinten hyvinvointikeskuksen sivulle. 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huomioinut eläinten 
hyvinvoinnin opetuksen ja koulutuksen lisäämisen tarpeellisuuden ja otta-
nut kantaa lapsille ja nuorille suunnatun eläinten hyvinvoinnin opetuksen 
lisäämisen puolesta. Kannanotossa todetaan, että eläimiin liittyvää opetusta 
tulisi peruskoulussa ja lukiossa lisätä ja koulujen käyttämät eläintenpidon 
oppimateriaalit ja opettajien tiedot tulisi saattaa ajan tasalle. Etenkin perus-
kouluikäiset lapset ovat juuri sopivassa iässä oppiakseen eläinten hyvinvoin-
tiasioita.

6.2 Eläinten hyvinvoinnin opetus yliopistoissa

Suomessa ei ole tarjolla kokonaista maisteritason opintokokonaisuutta tai 
sivuainekokonaisuutta eläinten hyvinvoinnista. Soveltavissa luonnontie-
teissä erillisiä maisteritason opintoja eläinten hyvinvoinnissa tarjoavat lä-
hinnä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan eläintenpito 
ja hyvinvointi  oppiaine sekä maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan 
kotieläintieteen laitos. Itä-Suomen yliopiston biologian koulutusohjelma 
Joensuun kampuksella tarjoaa myös maisteritason opintoja eläinten hyvin-
voinnissa. Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa ovat myös maamme ainoat 
eläinten hyvinvointitieteen professuurit. Lisäksi Helsingin yliopiston eläin-

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2009/09/Tutkintonimikkeet_Oppilaitokset_Taitettu1-1mqirfx.pdf
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2009/09/Tutkintonimikkeet_Oppilaitokset_Taitettu1-1mqirfx.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYp50iH/TEHVNK_kannaotto_EHVopetukseen_2011.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYp50iH/TEHVNK_kannaotto_EHVopetukseen_2011.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYp50iH/TEHVNK_kannaotto_EHVopetukseen_2011.pdf
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lääketieteellisessä tiedekunnassa on eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun 
kliinisen opettajan vakanssi ja Itä-Suomen yliopistossa yhdistetty tutkimus- 
ja opetustehtävä, eläinten käyttäytymisen ja hyvinvoinnin yliopistotutkijan 
vakanssi.

Biologian opintoja tarjoavissa yliopistoissa on mahdollista opiskella eläinten 
hyvinvointiin liittyvää käyttäytymisekologiaa ainakin yksittäisten kurssien 
verran, ja näkökulma painottuu evoluution mekanismeihin. Biologian alaan 
kuuluvan käyttäytymisekologian opetuksessa ja tutkimuksessa käsitellään 
yleensä luonnoneläimiä.

Yliopistoissa annettavaan tutkijankoulutukseen sisältyy laboratorionisäkkäi-
den, lähinnä rottien ja hiirten, käyttöön liittyviä kursseja, joilla opiskelija voi 
saada FELASA:n (Federation of European Laboratory Animal Science As-
sociations) B- tai C-kategorian mukaisen pätevyyden eläinkokeiden tekemi-
seen 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 hyvin-
voinnin huomioon ottamisesta.

Yhteiskuntatieteellistä eläinten hyvinvoinnin opetusta tarjoaa Itä-Suomen 
yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Joensuun 
kampuksella. Yliopistojen eläinten hyvinvointiaiheisia kursseja on koottu 
taulukkoon Eläinten hyvinvointikeskuksen sivulle. 

6.3 ANIWEL-tohtoriohjelma

Suomen Akatemia on vuodesta 2006 lähtien rahoittanut monitieteistä eläin-
ten hyvinvoinnin tutkijakoulua. Nyt toisella rahoituskaudellaan (2010–2013) 
ANIWEL-tohtoriohjelmaksi nimetty tutkijakoulu keskittyy paitsi eläinten 
hyvinvointiin myös kliiniseen eläinlääketieteeseen ja tarjoaa alan jatko-
opintojen ohjausta ja kursseja. ANIWEL-tohtoriohjelmassa on noin 60 toh-
torintutkintoon tähtäävää jatko-opiskelijaa. Väitöskirjoja on vuoden 2010 
loppuun mennessä valmistunut 17. Ohjelmaa johdetaan Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta. Muut jäsenyliopistot ovat Itä-Suomen 
yliopisto, Åbo Akademi ja Turun yliopisto. Evira sekä Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskus MTT osallistuvat myös toimintaan.
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6.4 Muuta eläimiin liittyvää koulutusta

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on koonnut taulukon viran-
omaisten, yliopistojen, järjestöjen ja elinkeinon järjestämistä eläinten hyvin-
voinnin koulutuksista. Luettelossa ovat muun muassa Eviran eläinsuojeluvi-
ranomaisille järjestämät lukuisat eläinten hyvinvoinnin koulutustilaisuudet 
ja seminaarit.

Evira järjesti vuonna 2010 Helsingissä kaikille avoimen eläinten hyvinvoin-
tiseminaarin. Seminaarissa oli luentoja eläinten hyvinvoinnista ja sen mit-
taamisesta sekä viranomaisten esityksiä eläinsuojelusäädöksistä ja niiden 
valvonnasta ja sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja.

Helsingin yliopiston eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus on järjestänyt 
vuosittain eläinten hyvinvointifoorumin. Ensimmäisessä foorumissa vuon-
na 2008 käsiteltiin eläinten kipua, seuraavassa 2009 hevosten hyvinvointia; 
vuoden 2010 foorumissa aiheena oli koirien hyvinvointi ja vuonna 2011 koi-
rien, kissojen ja hevosten lihavuus.

SEY on järjestänyt vuosina 2009–2011 kuusi päivää kestävän, kaikille avoi-
men eläinsuojelukurssin, jossa käsitellään eläinsuojeluasioita, eri eläinlajeja 
sekä eläinsuojelusäädöksiä. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea 
SEYn eläinsuojeluvalvojakurssille.

Eri järjestöjen edustajat käyvät pyydettäessä kertomassa kouluissa eläin-
ten hyvinvointiasioista. Tällaisia kouluvierailijoita ja  lähettiläitä on ainakin 
Eläinsuojeluliitto Animalialla ja Luonto-liitolla, SEY Suomen Eläinsuoje-
luyhdistysten liitto ry:llä, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto STKL 
ry:llä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:lla.

6.5 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 ihmis-
ten hoidossa olevia eläimiä, kuten tuotantoeläimiä, kuljetettavia eläimiä ja 
teurastettavia eläimiä. Tämän vuoksi eläinten hyvinvoinnin opetuksen mer-
kitystä EU:ssa on päätetty korostaa. EU-komission mielestä kansalaisten 
näkemyksiin ja tietämykseen eläinten hyvinvointiasioista on vaikutettava jo 
lapsena, jolloin eläinten hyvinvointiasioissa valistaminen on kaikkein tehok-

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2009/07/Koulutukset-2fsn9p7.pdf
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2009/07/Koulutukset-2fsn9p7.pdf
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2009/07/Koulutukset-2fsn9p7.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/tapahtumien_materiaalit/elaimet_ja_rehut/2010/17.2.2010_elainten_hyvinvointiseminaari
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/tapahtumien_materiaalit/elaimet_ja_rehut/2010/17.2.2010_elainten_hyvinvointiseminaari
http://www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/tietoa/2010/koiran_hyvinvointifoorumi_161110.html
http://www.elaimetjaymparisto.fi
http://www.sey.fi/nuoret/opettaja_tilaa_tunnillesi_kouluvierailija
http://www.sey.fi/nuoret/opettaja_tilaa_tunnillesi_kouluvierailija
http://www.stkl-fpf.fi/
http://www.stkl-fpf.fi/
http://www.mtk.fi/maaseutu/ajankohtaista_maaseutu/maaseutu_uutiset/maaseutu_uutiset_2011/fi_FI/maaseudun_lahittilas/
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fi.htm
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kainta. Komission aktiivisuudesta eläinten hyvinvoinnin koulutuksessa ker-
too, että Brysselissä järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen konferenssi 
eläinten hyvinvoinnin opetuksesta ja koulutuksesta vuoden 2010 lokakuus-
sa.

Uusiin EU:n eläinsuojelusäädöksiin liittyy nykyisin vaatimus eläinten kans-
sa työskentelevien toimijoiden koulutuksesta ja perehtymisestä eläinten hy-
vinvointiin. Esimerkiksi broilereiden suojelua sekä eläinten lopetusta ja kul-
jetusta koskeviin säädöksiin liittyy koulutusvelvoite.

6.6 Eläinten hyvinvoinnin koulutusmateriaalia

Viranomaisten tuottamat koulutusmateriaalit
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran Tavoitteena terve ja hyvinvoiva eläin 
-esitteissä on julkaistu eläintenpitoa ja eläinten hyvinvointia koskevien kes-
keisimpien eläinsuojelusäädösten sisältö eläinlajeittain. Esitteet käsittelevät 
eri tuotantoeläimiä sekä seura- ja harrastuseläimiä.

Eläinsuojelujärjestöjen tuottamat koulutusmateriaalit
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on tuottanut eläinten viikolle 
(vuosittain 4.–10.10.) vuodesta 1990 alkaen ilmaisen aineistopaketin, jois-
sa on viime vuosina käsitelty suomenhevosta, luonnoneläimiä, kaloja, sikoja 
sekä kaneja ja pikkujyrsijöitä. SEYn ja Animalian yhdessä 2010 tuottamaa 
sikoja koskevaa aineistopakettia tilattiin kouluihin 70 000 kappaletta. Vuo-
den 2009 kala-aiheista eläinten viikon aineistoa painettiin 25 000 kappa-
letta. SEY on pitkään järjestänyt opetusministeriön rahoittamaa, lapsille ja 
nuorille suunnattua koulutusta koirista, kissoista, kaniineista ynnä muista 
seura- ja harrastuseläimistä. Kurssin suorittanut saa ELLU-eläintaitokortin 
osoitukseksi osaamisestaan.

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/2010/10/06/ensimmainen-kansainvalinen-konferenssi-elainten-hyvinvoinnin-koulutuksesta-animal-welfare-education-conference-1-2-10-2010-brysseli-belgia/
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/2010/10/06/ensimmainen-kansainvalinen-konferenssi-elainten-hyvinvoinnin-koulutuksesta-animal-welfare-education-conference-1-2-10-2010-brysseli-belgia/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=category&cid=32
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=category&cid=32
http://www.sey.fi/elainten_viikko
http://www.sikatieto.fi/sikatieto
http://www.ellukortti.fi/nuoret/ellukortti/ellu-kurssi/ellu-kortti
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Linkkejä
 ● Opetushallitus: opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet.
 ● Eläimiin liittyviä koulutusaloja voi hakea esimerkiksi opetushallituksen 

ylläpitämästä koulutusnetistä tai Studentum-koulutushakupalvelusta.
 ● Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisten tutkintojen perusteiden 

päivitykset.
 ● FAO:n Gateway to Farm Animal Welfare: kansainvälinen eläinten hyvin-

vointitiedon sivusto, jossa on esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin koulu-
tusta antavia organisaatioita Directory-alasivulla.

 ● EU:n terveys- ja kuluttaja-asioiden komissio: eläinten hyvinvoinnin ope-
tus.

 ● Suomen Sikayrittäjien sikojen hyvinvoinnin edistäminen -tiedonvälitys-
hanke.

 ● Suomen Siipikarjaliiton sivuilla on tietoa kananmunien, broilerin- ja 
kalkkunantuotannosta.

 ● Paliskuntain yhdistys on tuottanut porojen hoito- ja käsittelyoppaan sekä 
poron elävänä kuljettamisen hyvien toimintatapojen oppaan.

 ● Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: YouTubessa eläinten 
hyvinvointikanava, jossa voi katsoa videoita suomalaisilta kotieläintiloil-
ta.

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet
http://www.koulutusnetti.fi/
http://www.studentum.fi/
http://luova.wikispaces.com/
http://luova.wikispaces.com/
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/
http://www.animalwelfare-education.eu/information.html
http://www.animalwelfare-education.eu/information.html
http://www.sikayrittajat.fi/
http://www.sikayrittajat.fi/
http://www.siipi.net/
http://www.siipi.net/
http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/
http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/attachments/Poron%20hoito%20ja%20kasittely%205_2009.pdf
http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/attachments/Porojen_elavana_kuljetus_2011.pdf
http://www.youtube.com/user/elaintenhyvinvointi
http://www.youtube.com/user/elaintenhyvinvointi
http://www.youtube.com/user/elaintenhyvinvointi
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Suomalaisten käsitykset 
tuotantoeläinten hyvinvoinnista

Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset ovat nousseet esiin luottavaise-
na kansakuntana tuotantoeläinten hyvinvointikysymyksissä. Esimerkiksi 
eurobarometri-kyselyn (2005) mukaan suomalaiset arvioivat 25 EU-maan 
kansalaisista kaikkein myönteisimmin lypsylehmien ja sikojen hyvinvoin-
nin tasoa ja suhtautuvat luottavaisimmin eurooppalaisen eläinsuojelu-
lainsäädännön olemassaoloon. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 
suomalaisten eläinkäsityksiä tutkivassa hankkeessa Eläinkysymysten po-
litisoituminen: kuluttajat ja eläintuotanto (www.uef.fi/polle). Hankkeessa 
toteutetun kyselyn mukaan suomalaiset suhtautuvat verrattain luottavai-
sesti laajaperäiseen eläintuotantoon, ja selvä enemmistö (57−79 %) arvioi 
eläinten hyvinvoinnin erittäin tai melko hyväksi tavanomaisessa nauta-, 
lammas- ja porotuotannossa. Toisaalta luottamus eläinten hyvinvointiin 
on intensiivisen eläintuotannon kohdalla selvästi tätä heikompaa. Siipi-
karjan ja sikojen hyvinvointia pitää erittäin tai melko hyvänä vähemmistö 
suomalaisista (28−41 %).

Suomalaisten korkea luottamus elintarviketuotantoon liittyy osittain vä-
estön 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 hei-
kentäneet kuluttajien kontaktia eläintuotantoon. Samalla yhteiskunnalli-
seen keskusteluun on noussut uudenlaisia eläintuotantoa kyseenalaistavia 
näkökulmia, kun eläinoikeustoimijoiden tuottamat kuvamateriaalit ovat 
levinneet valtamediaan. Sikojen ja siipikarjan hyvinvoinnille annetut hei-
kommat arvosanat selittynevät tällä muuttuneella luottamusympäristöl-
lä: 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 elä-
mälle ja yksilölliselle hoidolle, jotka tuntuvat toteutuvan heikommin suuri-
mittaisessa sika- ja siipikarjatuotannossa. Sen sijaan nauta- ja lammasta-
lous linkittyvät kulttuurisessa kuvastossa vielä vahvasti traditionaaliseen 
ja idylliseen kotieläintuotantoon.

Toisaalta eläintuotantoon kohdistunut kriittinen huomio ei ole näkynyt 
kovinkaan merkittävästi ihmisten kulutuskäyttäytymisessä. Vaikka kas-
vissyönti, kasvispainotteinen ruokavalio (niin sanottu semivegetarismi) 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/euro_barometer25_en.pdf
http://www.uef.fi/polle
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ja luomutuotteiden kulutus ovat lisääntyneet, kulutusmuutokset ovat silti 
pysyneet vähäisinä. Esimerkiksi luomukananmunien markkinaosuus koti-
talouksien kananmunien ostojen arvosta on 7,4 prosenttia, maidon ja mai-
tojalosteiden 1,4 prosenttia sekä luomulihan ja lihavalmisteiden vain 0,5 
prosenttia. Kyselymme mukaan suomalaisten joukossa on itseraportoituja 
semivegetaristeja (harvemmin kuin kerran viikossa lihaa syöviä lihansyö-
jäkuluttajia) 3,1 prosenttia, pesco-vegetaristeja (syö kalaa, muttei muita 
lihatuotteita) 2,6 prosenttia ja kasvissyöjiä 1,1 prosenttia.

Toisaalta kyselymme kertoo, että suomalaisten joukossa on myös merkittä-
vä osa kriittisiä, tuotantoeläinkysymyksissä aktivoituneita kuluttajia. Esi-
merkiksi noin neljäsosa vastaajista luottaa yksittäisen kuluttajan vaikutus-
valtaan ja ajattelee tuotantoeläinten hyvinvointia ruokaostoksilla. Lisäksi 
noin neljäsosa vastaajista on sitä mieltä, että lihankulutusta pitäisi vähen-
tää ympäristösyistä tai että lihatuotteita pitäisi kuluttaa vähäisiä määriä, 
koska niiden tuottaminen edellyttää eläinten teurastusta.

Näin ollen asenteiden tasolla suomalaisten joukossa näyttää olevan valmi-
utta kulutusmuutoksiin, vaikka varsinaiseen kulutuskäyttäytymiseen tämä 
asenteellinen potentiaali ei ole vielä heijastunut. Kulutusvalinnat ovat mo-
nimutkainen prosessi, ja muun muassa sosiaaliset normit ja institutionaa-
liset rajoitteet määrittävät kuluttamisen käytäntöjä. Esimerkiksi vähäiset 
tiedot eläintuotannon nykykäytännöistä sekä heikko vaihtoehtoisten ko-
tieläintuotteiden tai kasvisruoan saatavuus valtavirran ravintoloissa ja 
kaupoissa vaikuttavat kulutusmuutosten vähäisyyteen.

Vieraskynän kirjoittaja Saara Kupsala 
 on Itä-Suomen yliopiston tutkija
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7 Eläinten hyvinvoinnin tutkimus

Eläinten hyvinvointi on nopeasti kasvava tutkimusala, joka on viime vuosina 
noussut vahvasti perinteisten eläintutkimusalojen rinnalle. Eläinten hyvin-
vointitutkimus alkoi Suomessa saada jalansijaa 1990-luvulla. Tiedon tarve 
eläinten hyvinvointikysymyksissä on kasvanut ja kasvaa edelleen, joten on 
luonnollista, että myös eläinten hyvinvointitutkimuksen kysyntä ja tutki-
musrahoitus ovat lisääntyneet.

Eläinten hyvinvointi on tutkimusalana varsin laaja, kuten on hyvinvointi kä-
sitteenäkin. Eläinten hyvinvointitutkimuksen vahvin alue on pitkään ollut 
luonnontieteellinen eläinten käyttäytymisen tutkiminen. Käyttäytyminen on 
herkkä ja luotettava mittari eläimen hyvinvoinnin tilan muutosten seuraami-
sessa, 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 yh-
teiskunnallisia asioita, joten myös yhteiskunnallinen tutkimus aiheesta on 
keskeisen tärkeää.

7.1 Eläinten hyvinvointitutkimus Suomessa

Ajankohtaisista eläinten hyvinvoinnin tutkimusaiheista Suomessa mainitta-
koon esimerkiksi eläinten tunteet ja kipu, eläinten hyvinvoinnin mittaustek-
nologiat, tuotantoeläinten hyvinvoinnin tilatason arviointimenetelmät sekä 
yhteiskunnallisen eläintutkimuksen monet aiheet, kuten kuluttaminen ja 
eläinten hyvinvointi. Eläinten sairauksia koskevaa tutkimusta tehdään Hel-
singin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Eläinjalostuksen ja  
ravitsemuksen tutkimusta tehdään Helsingin yliopistossa sekä Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskuksessa.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on vuonna 2010 listannut 
kansallisia eläinten hyvinvoinnin tutkimustarpeita. Myös tuotantoeläinten 
hyvinvointistrategiassa vuodelta 2006 luetellaan kansallisia eläinten hyvin-

voinnin tutkimustarpeita.

7.2 Eläinten hyvinvointitutkimus 
EU:ssa

Euroopan komissio on jo kauan rahoitta-
nut eläinten hyvinvointia koskevaa tutki-
musta. EU:n rahoituksella tuetaan hank-

http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5svqkxRgm/LIITE_TEHVNK_HV-tutkimustarpeet_10.9.2010.pdf
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keita, 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 puiteohjel-
masta rahoitettu 44 yliopiston ja tutkimuslaitoksen tutkimusprojekti, jonka 
tuloksena tuotettiin eurooppalaiset mittaristot sikojen, nautojen ja siipikar-
jan hyvinvoinnin arviointiin tilatasolla. Mittaristo ei kuitenkaan vielä ole 
täysin valmis. Uutta Welfare Quality mittareissa on, että niissä korostetaan 
itse eläinten tarkkailua niiden pitoympäristön ohella. Koska Welfare Quality  
projektissa kehitettyjä eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmiä kysytään 
ympäri maailman enenevästi, on tulosten käytäntöön saattamiseksi ja mit-
tariston ajantasaistamiseksi perustettu Welfare Quality Network tutkijaver-
kosto. Welfare Quality  projektin tutkimustuloksiin pohjautuu myös EAWP-
projekti (European Animal Welfare Platform), jonka tavoitteena on parantaa 
tuotantoeläinten hyvinvointia ruokaketjussa. EAWP on keskustelufoorumi 
tuottajille, jalostajille, vähittäiskauppiaille, tutkijoille ja muille eläintuotan-
non sidosryhmille.

Animal Welfare Indicators (AWIN) on vuonna 2010 alkanut EU:n rahoitta-
ma projekti, jossa kehitetään eläinlähtöisiä hyvinvointimittareita esimerkik-
si kivun mittaamiseksi lampaille, vuohille, hevosille, aaseille ja kalkkunoille. 
Projektissa tehdään siis hyvinvoinnin mittausmenetelmiä niille eläinlajeille, 
joita ei käsitelty Welfare Quality  hankkeessa. AWIN-tutkimusprojektissa 
korostetaan sairauksien ja eläinten hyvinvoinnin yhteyksien tutkimusta.

Eurooppalaisessa EconWelfare-tutkimusprojektissa (2008–2011) selvitet-
tiin eläinten hyvinvointiin liittyviä taloudellisia näkökohtia ja politiikkavaih-
toehtoja sekä tuotettiin ehdotuksia politiikantekijöille eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseksi. Projektissa esimerkiksi tutkittiin, mitkä ovat entistä tiu-
kempien eläinten hyvinvointistandardien hyödyt ja kustannukset tuotanto-
eläinketjulle, eläimille itselleen ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle kansain-
välisessä kaupassa.

Dialrel-projektissa (Encouraging Dialogue on Issues of Religious Slaughter) 
pyrittiin lisäämään ymmärrystä, keskustelua ja tietoa, joka liittyy uskonnol-
lisista syistä tehtävään tuotantoeläinten teurastukseen. Nelivuotinen projek-
ti päättyi kesällä 2010. Projektin kotisivuilla on ladattavissa useita aiheeseen 
liittyviä tietolehtisiä sekä raportteja. Sivuilla on myös hyvän käytännön opas 
eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi uskonnollisen teurastuksen yhteydes-
sä.

http://www.welfarequalitynetwork.net/network
http://www.animalwelfareplatform.eu/
http://www.animal-welfare-indicators.net/site/
http://www.econwelfare.eu/
http://www.dialrel.eu/
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ALCASDE-projektissa selvitettiin vaihtoehtoja sikojen kastraatiolle sekä 
nautojen sarvien poistolle (tutkimushankkeen loppuraportti sekä raportit 
nautojen sarvien poiston vaihtoehdoista). Näiden eläimille kivuliaiden toi-
mien sallimista on kritisoitu, ja vaihtoehtoja perinteisille menetelmille on jo 
olemassa. ALCASDE-projekti toteutettiin vuonna 2009, ja siinä oli mukana 
20 eurooppalaista tutkimusorganisaatiota.

COPEWELL-hankkeessa (a new integrative framework for the study of fish 
welfare based on the concepts of allostasis, appraisal and coping styles) tutki-
taan kalojen fysiologiaa, biologiaa ja käyttäytymistä. Projektissa selvitetään 
perusteellisesti viljeltyjen kalojen selviytymisstrategioiden mekanismeja.

Animal Welfare Research in an Enlarged Europe, AWARE-projekti (2011–
2014), tavoittelee parempaa eurooppalaisen tuotantoeläinten hyvinvointi-
tutkimuksen ja yliopistokoulutuksen yhteistyötä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSA:n (The European Food Sa-
fety Authority) eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tiedelautakunta (EFSA/
AHAW) tuottaa erilaisia eläinten hyvinvointiin liittyviä raportteja. Tiedelau-
takunnan jäsenet ovat eläinten hyvinvoinnin tunnettuja tutkijoita. Julkaisut 
perustuvat uusimpiin tieteellisten tutkimusten tuloksiin eläinten hyvinvoin-
nista.

7.3 Eläinten hyvinvointitutkimuksen kansalliset rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriö on merkittävin tuotantoeläinten hyvinvointi-
tutkimuksen rahoittaja maassamme. Lisäksi Suomen Akatemia on rahoitta-
nut eläinten hyvinvoinnin tohtoriohjelmaa (ANIWEL) vuodesta 2006 lähti-
en. ANIWEL:n rahoituskausi jatkuu ainakin vuoden 2013 loppuun. Eläinten 
hyvinvointitutkimuksia rahoittavat luonnollisesti myös ne yliopistot ja tut-
kimuslaitokset, joissa alan tutkimusta tehdään. Näistä merkittävimpiä ovat 
Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Maa- ja elintarviketalouden tut-
kimuskeskus.

Eläinten hyvinvoinnin tutkimushankkeita oli maa- ja metsätalousministeri-
ön hallinnonalan Hankehaavi-verkkohakemiston mukaan käynnissä 15 kpl 
vuonna 2007, 17 kpl vuonna 2008, 13 kpl vuonna 2009 ja 11 kpl vuonna 
2010. Eläinten hyvinvointitutkimukseksi luokiteltiin tutkimushanke, jonka 
asiasanoissa oli eläinten hyvinvointi. Hankehaavi-verkkohakemistossa ei ole 
kattavasti kaikkia kansallisia eläinten hyvinvointihankkeita.

Eläinten hyvinvointitutkimuksia rahoittavat osin myös elintarviketeollisuus, 
kuten maito- ja liha-alan yritykset, lääketeollisuus, tuottajayhdistykset ja 
teknologiateollisuus. Lisäksi erilaiset säätiöt rahoittavat eläinten hyvinvoin-
nin tutkimusta.

http://www.alcasde.eu/
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/docs/calves_alcasde_study_09122009_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/calves_alcasde_study_deliverables_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/calves_alcasde_study_deliverables_en.htm
http://www.imr.no/copewell/en
http://www.aware-welfare.eu/aware
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare.htm
http://www.mmm.fi/fi/index/tutkimus.html
http://www.aka.fi/fi/A/
http://aniwel.edublogs.org/
http://www.hankehaavi.fi/
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7.4 Tieteelliset seurat

Suomen soveltavan etologian seura SSES jär-
jestää joka toinen vuosi kansallisen eläinten 
hyvinvoinnin tutkimusseminaarin. Ensim-
mäinen seminaari järjestettiin vuonna 2003. 
SSES:n järjestämiin seminaareihin on osallis-
tunut tutkijoiden lisäksi laajasti myös muita 
sidosryhmien edustajia.

Yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura YKES:n tarkoituk-
sena on edistää yhteiskunta- ja kulttuuritieteellistä eläintutkimusta ja toimia 
alan tutkimusta ja opintoja harjoittavien ja niistä kiinnostuneiden valtakun-
nallisena yhteistyöelimenä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää mo-
nitieteistä ihmisten ja eläinten välisten suhteiden tutkimusta.

Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS jakaa tietoa koe-eläinten elämästä 
ja käyttämisestä eläinkokeissa sekä vaikuttaa koe-eläimiä koskeviin ohjeis-
toihin. 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 maatalou-
den ja siihen läheisesti liittyvien alojen tutkijoiden ja tutkimustuloksia hyö-
dyntävien tahojen välillä. Seuraan kuuluu noin 500 henkilöjäsentä. Seura 
järjestää Maataloustieteen Päivät  tapahtuman joka toinen vuosi.

http://sses.fi/
http://elaintutkimus.edublogs.org/
http://www.uef.fi/finlas
http://www.smts.fi/
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Linkkejä
Kansallisia eläinten hyvinvoinnin tutkimusorganisaatioita

 ● Helsingin yliopisto, Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen laitos, Eläinten 
hyvinvoinnin tutkimuskeskus

 ● Helsingin yliopisto, Maataloustieteiden laitos
 ● Itä-Suomen yliopisto, Biotieteiden laitos, Joensuun kampus
 ● Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos, Joensuun kam-

pus
 ● Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
 ● Riista- ja kalatalouden tutkimuslatos RKTL

Eläinten hyvinvoinnin tutkimus EU:ssa
 ● Mitä Euroopassa tutkitaan – eläinten hyvinvointi
 ● Eläinten hyvinvoinnin tutkimusuutisia: CORDIS, EU:n tutkimus- ja ke-

hitystietopalvelu (CORDIS Food Quality and Safety englanniksi).
 ● EU AgriNet: maatalouteen, ruokaan, kalatalouteen, metsätalouteen ja 

maaseudun kehittämiseen liittyvien EU-rahoitteisten tutkimushankkei-
den tietokanta.

 ● Lista eurooppalaisista eläinten hyvinvointiin liittyvistä tutkimushank-
keista.

 ● ANIHWA ERA-Net (Animal Health and Welfare ERA-Net) lisää yhteis-
työtä tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin tukimuksen alueilla.

http://www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/
http://www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/
http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/
http://www.uef.fi/biotieteiden-laitos/elainten-hyvinvointi
http://www.uef.fi/geohistoria/1
http://www.uef.fi/geohistoria/1
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt
http://www.rktl.fi/
http://ec.europa.eu/research/leaflets/animal/index_fi.html
http://publications.europa.eu/cordis/index_fi.htm
http://cordis.europa.eu/food/home.html
http://ec.europa.eu/research/agriculture/projects/list_projects_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/research/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/research/index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=1&CAT=PROJ&QUERY=0134d2669a59:eccc:222c5c59&RCN=101685
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Koe-eläinten käyttö ja hyvinvointi 
sekä eläinkokeiden vaihtoehdot

Koe-eläiminä käytetään huomattavasti vähemmän eläimiä verrattuna 
esimerkiksi tuotantoeläinten määrään. Kuitenkin kokeiden eläimille ai-
heuttama kipu, kärsimys ja rasitus ovat usein suurempia kuin muissa 
eläintenkäyttötavoissa. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota tämän vähäi-
semmänkin eläinjoukon tilanteeseen.

Koe-eläinten määrät
Koe-eläiminä Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, käytetään pää-
asiassa hiiriä. Tutkimusmenetelmien muuttuminen geeniteknologian kehi-
tyttyä on lisännyt niiden käyttöä. Koe-eläiminä käytetään myös rottia ja 
muita jyrsijöitä sekä kaniineja. Kalojen käyttö on runsasta geeniteknisessä 
tutkimuksessa ja kalanviljelyyn liittyvässä toiminnassa. Muiden eläinlaji-
en käyttö on määrällisesti vähäisempää.

Kaikkia kokeita varten kasvatettuja eläimiä ei lasketa mukaan koe-eläin-
määriin, vaan tilastoissa koe-eläinten käytöstä ilmoitetaan vain varsi-
naisiin koetoimenpiteisiin päätyneiden eläinten lukumäärät. Eläinkokeita 
varten kasvatettujen eläinten lukumäärät viime vuosilta (lukumäärät eivät 
sisällä kaloja) jaoteltuna varsinaisissa eläinkokeissa, muussa tutkimuskäy-
tössä sekä muussa tarkoituksessa kasvatettuihin eläimiin löytyvät Eläin-
koelautakunnan sivuilta. Varsinaisiksi koetoimenpiteiksi luetaan yleensä 
neulanpiston aiheuttaman kivun veroista tai sen ylittävää kipua tuottavat 
kokeet. Lisäksi joitain tavallisimpia toimenpiteitä on rajattu määritelmän 
ulkopuolelle, kuten geeninäytteen ottaminen tai eräät kalojen merkintäta-
vat.

Koe-eläintoiminnan sääntely
Laki ja asetus koe-eläintoiminnasta astuivat voimaan vuonna 2006. Lain-
säädännössä on hallitsevana periaatteena eläinkokeiden vähentäminen ja 
korvaaminen, mutta kokeiden määrään tällä ei ole ollut vaikutusta. Luvat 
eläinkokeille myöntää kansallinen eläinkoelautakunta. Lautakunnan jä-
senet edustavat eläinlääketieteen, tutkimuksen, koe-eläinten hoidon, eläin-
suojelun ja etiikan asiantuntemusta. Lupien ja koe-eläinlaitosten valvon-
nasta vastaavat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

Vuonna 2010 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat direktiivin tie-
teellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta. Direktiivi pannaan 
täytäntöön osana suomalaista lainsäädäntöä 2013, ja uuden direktiivin 
myötä avoimuus kokeiden ympärillä lisääntynee. Direktiivi velvoittaa toi-

http://www.intermin.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/pages/BFD5CAFA94D8E7C7C225728A00475B11?opendocument
http://www.intermin.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/pages/BFD5CAFA94D8E7C7C225728A00475B11?opendocument
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menpiteiden luokitteluun kivuliaisuuden perusteella sekä kokeiden hyödyl-
lisyyden takautuvaan arviointiin. Direktiivissä määritellään myös labora-
torioeläinten häkkikoot ja olosuhdevaatimukset.

Eläinkokeiden vaihtoehtoiset menetelmät
Koe-eläinten hyvinvointia tutkitaan Suomessa pääasiassa Itä-Suomen, 
Oulun ja Helsingin yliopistoissa ja Eläinten hyvinvoinnin ANIWEL-tutki-
jakoulussa. Vaihtoehtomenetelmien asiantuntijakeskus FICAM (Finnish 
Centre for Alternative Methods) toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. 
Se kehittää eläinkokeita korvaavia menetelmiä ja tiedottaa aiheesta. Eu-
roopan komission alainen tutkimuskeskus ECVAM (European Centre for 
the Validation of Alternative Methods) valvoo uusien vaihtoehtoisten me-
netelmien hyväksyntää Euroopassa. Koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä 
KYTÖ on laatinut kotimaista ohjeistusta, järjestänyt seminaareja geeni-
muunneltujen eläinten hyvinvoinnista ja luonnonvaraisten eläinten käy-
töstä koe-eläiminä sekä tiedottanut pätevöitymiskursseista.

Eläinkokeita pyritään ensisijaisesti korvaamaan muilla tutkimusmenetel-
millä, käytettyjen koe-eläinten määrää pyritään vähentämään ja eläinten 
hyvinvointia parantamaan. Eläinkokeita korvaavina menetelminä tehok-
kaimpia 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 täy-
sin kivuttomiksi valitsemalla eläimiä vähemmän rasittavia koetekniikoita 
ja hyödyntämällä tietoa eläinten kivun kokemuksesta ja eläinlääkinnästä. 
Häkkiolosuhteiden arviointi ja kehittäminen ovat avainasemassa kaikkien 
koe-eläintiloissa pidettävien eläinten hyvinvoinnin parantamisessa.

Vieraskynän kirjoittaja Marianna Norring on Helsingin yliopiston tutkija 
 ja Juliana von Wendtin säätiön toiminnanjohtaja

http://ficam.fi/
http://ecvam.jrc.it/
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Erilaiset maataloustuet ovat tärkeitä suomalaisen eläintuotannon kannat-
tavuudelle. Eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimukset ylittäviä toimia 
edellytetään eläinten hyvinvoinnin tuen, investointitukien sekä luonnonmu-
kaisen eläintuotannon tuen ehdoissa. Näiden kolmen tukimuodon voidaan 
katsoa edistävän eläinten hyvinvoinnin edellytyksiä Suomessa.

Ravintomenoistamme vajaa puolet kuluu eläinperäisiin tuotteisiin. Suoma-
lainen kuluttaa lihaa noin 73 kg vuodessa. Kuluttajakansalaiset ovat viime 
kädessä päätöksentekijöitä ja arvioivat eläinten hyvinvointitoimien riittävyy-
den. Kansalaisilla ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa tehdäkseen ruokakau-
passa valintoja paremman eläinten hyvinvoinnin puolesta, eikä Suomessa 
vielä ole tuotemerkkiä, joka kertoisi nimenomaan eläinten hyvinvoinnista.

Eettisen elintarviketuotannon keskeinen te-
kijä on tuotantoeläinten hyvinvointi. Päämi-
nisteri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa 
(22.6.2011) sivulla 54 linjataan sen edistä-
misestä seuraavasti: ’’Eläinvalvontaa ja sen 
rahoitusta vahvistetaan ja sitä suunnataan 
riskiperusteisesti. Nimetään eläinsuojeluasia-
miehen virka maa- ja metsätalousministeri-
öön ja kiinnitetään huomiota eläinlääkärien 
saatavuuteen. Uudistetaan eläintautilaki tau-
tien seurannan ja torjunnan tehostamiseksi. 
Hallitus tukee edelleen turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana 
elinkeinona. Hallitus selvittää turkistarhauksesta muuhun elinkeinoon va-
paaehtoisen siirtymisen kannustamisen mahdollisuuksia. Eläintilallisten 
työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Edistetään 
eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. Eläinsuojelulain-
säädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi ja asiaa 
koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi.’’

8.1 Eläintuotannon tuet ja eläinten hyvinvointi

Suomessa maataloustukien kokonaisuus muodostuu EU:n kokonaan ra-
hoittamista suorista ja kansallisista tuista sekä EU:n osittain rahoittamista 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan (2007-2013) sisältyvis-
tä tukijärjestelmistä, esimerkiksi luonnonhaittakorvauksista, maatalouden 
ympäristötuista (jotka sisältävät esimerkiksi luonnonmukaisen kotieläin-

8 Eläinten hyvinvointi politiikassa ja 
taloudessa

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf/fi.pdf
http://www.maaseutu.fi/attachments/5yNWemGTB/Manner-Suomen_maaseudun_kehittamisohjelma_280411_FI.pdf
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tuotannon), maatalousinvestoinneista ja eläinten hyvinvoinnin tuista. Eläin-
määrän perusteella maksetaan kansallisen tuen eläinyksikköperusteisia tu-
kia ja EU:n tuotanto- ja eläinpalkkioita. Kotieläintuotantoa tuetaan myös 
maksamalla kotieläintiloille kasvinviljelytiloja korkeampaa ympäristötukea. 
Kaikkiaan kotieläintukia (kansalliset ja EU-tuet yhteensä) maksettiin vuon-
na 2010 suomalaisille eläintiloille noin 467 miljoonaa euroa. Tuottaja voi 
saada myös investointitukea esimerkiksi uuden tuotantoeläinrakennuksen 
rakentamiseen tai vanhan peruskorjaukseen.

Maataloustukien saaminen edellyttää eläinsuojelulainsäädännön noudatta-
mista, ja eri tukimuodot vaikuttavat toisiinsa. Mikäli tilalla todetaan valvon-
tojen yhteydessä eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, voi maatalous-
tukien menetys olla taloudellisesti mittava tuottajalle. Mikäli tuottaja joutuu 
syyteharkintaan eläinsuojelusäädösten vastaisesta toiminnasta, eläintuo-
tannon tuet ovat maksukiellossa, kunnes oikeusprosessi on viety loppuun ja 
tuomioistuimesta on saatu lainvoimainen päätös. Mikäli tila todetaan syylli-
seksi, kotieläintuet evätään ja mahdollisesti maksetut tuet peritään takaisin.

8.1.1 Maatalouden investointituet

Investointitukea eläintuottaja voi saada uuden navetan, sikalan tai muun ko-
tieläinrakennuksen rakentamiseen sekä sen laajentamiseen tai peruskorjaa-
miseen tai erityisesti eläinten hyvinvointiin kohdistuviin rakenne- tai laitein-
vestointeihin. Osa investointitukien ehdoista on eläinten hyvinvoinnin osalta 
eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimuksia tiukempia. Investointitukea 
on myönnetty kanojen perinteisten häkkien korvaamiseen virikehäkeillä 
tai perinteisen häkkikanalan muuttamiseen kerrosritilä- tai lattiakanalaksi 
sekä minkkien ja kettujen häkkien korvaamiseen suuremmilla häkeillä. Ka-
nojen virikehäkki-investointeihin tukea on vuosina 2006–2009 myönnetty 
73 hankkeeseen ja lattia- ja kerrosritiläkanalainvestointeihin vuosina 2006–
2009 39 hankkeeseen. Kotieläinrakennusten peruskorjauksiin myönnetyn 
investointituen avulla on muun muassa lisätty eläinten käytettävissä olevaa 
tilaa, parannettu paloturvallisuutta sekä ilmanvaihtoa. Investointitukien eh-
dot säädetään laissa maatalouden rakennetuista sekä maa- ja metsätalous-
ministeriön asetuksissa rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkö-
kustannuksista ja vaatimuksista, jotka koskevat tuotantosuunnan mukaisten 

eläintilojen mitoitusta, ilmanvaihtoa, lämmi-
tystä, valaistusta, paloturvallisuutta sekä ym-
päristöhuoltoa, kuten lannanpoistoa ja  va-
rastointia. Tuotantoeläinrakennushankkeissa 
olisi suotavaa, että rakennuttaja tarkastuttaisi 
rakennussuunnitelman eläinsuojelusäädöksiä 
valvovalla viranomaisella ja varmistaisi, että 
eläinsuojelusäädökset toteutuvat.

http://www.mavi.fi/fi/index/maaseudunrahoitus/investointituet.html
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Eläinten hyvinvointiin kohdistuvien investointitukien ehtona on yhtei-
sön määrittämien sekä kansallisten vähimmäisvaatimusten ylittyminen. 
Eläinten hyvinvointia parantavina kohteina on ollut mahdollista myöntää 
investointitukea lypsy- ja emolehmien sekä siitossonnien parsipetien tai 
-mattojen hankkimiseen. Keväästä 2010 lähtien on erityisinä eläinten hyvin-
vointiin kohdistuvina tukikohteina ollut mahdollista saada tukea seuraaviin 
kohteisiin: emakkosikaloissa olevien porsitushäkkien poistaminen ja porsi-
tuskarsinan muutokset siirryttäessä vapaaseen porsitukseen; sikakarsinan 
kokorakolattian korvaaminen kiinteällä lattialla; joutilaiden emakoiden 
ruokintahäkkien leventäminen; kuivikkeen tai tonkimisaineen koneellisen 
jakojärjestelmän asentaminen sikalaan ja lannan viilentämiseen tarkoitetun 
laitteen asentaminen sikalan lantakouruun. Sikojen viilennyslaiteinvestoin-
teihin tukea on vuonna 2008 alkaneella tukikaudella myönnetty 7 tilalle, 
lehmille ja siitossonneille tarkoitettujen parsipetien hankkimiseen 74 tilalle.

8.1.2 Eläinten hyvinvoinnin tuki

Sika- ja nautatuottajat voivat saada eläinten hyvinvoinnin tukea sellaisiin 
eläinten hyvinvointia parantaviin toimiin, jotka ylittävät eläinsuojelusää-
dösten vähimmäisvaatimukset. Eläinten hyvinvoinnin tuki kuuluu Manner-
Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 (sivulta 169 alkaen). 
Tuella korvataan viljelijöille eläinten hyvinvoinnin edistämisestä aiheutunei-
ta lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä.

Eläinten hyvinvoinnin tuki otettiin käyttöön keväällä 2008. Tukea ei saa 
kiinteisiin investointeihin, kuten uuden sikalan tai navetan rakentamiseen. 
Eläinten hyvinvoinnin tuen perusehtoihin (Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma 2007–2013, yksityiskohdat sivulta 174 alkaen) kuuluu 
muun muassa eläinten terveydenhuoltosopimuksen tekeminen ja terveyden-
huoltosuunnitelman vuosittainen päivittäminen sekä varautuminen erityis-
tilanteisiin, kuten sähkökatkoksiin. Eläinten hyvinvoinnin tuen ehtoja nou-
dattava tuottaja ei myöskään saa pitää lihanautoja kiinni parressa.

Perusehtojen lisäksi tuottaja voi lisätukea saadakseen valita tukeen lisäeh-
toja (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013, yksityis-
kohdat sivulta 176 alkaen). Lisäehtoja ovat muun muassa vasikoiden pito-
olosuhteiden parantaminen, nautojen ja sikojen sairaskarsinat ja emakoiden 
vapaa porsiminen. Hyvinvoinnin tuki on lisännyt eläintilojen, erityisesti 
nautakarjojen, liittymistä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon piiriin. Tu-
keen oli vuoden 2010 loppuun mennessä sitoutunut kaikkiaan 4 775 tilaa, 
joista 4 124 oli nautatiloja, 629 sikatiloja ja 22 yhdistettyjä nauta- ja sikatilo-
ja. Tukea maksettiin vuonna 2010 kaikkiaan noin 12 700 000 euroa.
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Eläinten hyvinvoinnin tuen merkitys ja määrä kasvavat jatkossa, sillä vuon-
na 2012 voimaan tulevat uudet tukiehdot. Tuotantoeläinten oloja pyritään 
parantamaan kannustamalla viljelijöitä esimerkiksi suurentamaan tuotanto-
eläinten elintilaa, lisäämään kuivikkeita, pesäntekomateriaalia ja virikkeitä 
sekä laiduntamaan eläimiä.

8.1.3 Luonnonmukaisen eläintuotannon tuki

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon ohjeet 
eläinten hyvinvoinnista ovat osin tiukemmat 
kuin eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaa-
timukset. Luomueläimillä on muun muassa 
enemmän tilaa kuin eläimillä tavanomaisessa 
tuotannossa (katso luku 13.9).

Luonnonmukaiselle kotieläintuotannolle 
maksetaan EU:n osaksi rahoittamaa tukea 
osana Manner-Suomen maaseudun kehittä-
misohjelman (2007–2013) ympäristötuen 
erityistukisopimuksia. Tuet perustuvat tilan 

peltoalaan ja eläinyksikkömäärään ja edellyttävät, että viljelijä ja valtio te-
kevät viisivuotisen sopimuksen. Vuonna 2009 luonnonmukaisen kotieläin-
tuotannon 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. Luonnonmu-
kaista tuotantoa harjoittaville maksetaan kunkin tukijärjestelmän ehtojen 
mukaisesti myös muita maataloustukia, kuten ympäristötuen perustoimen-
piteiden tukea, tilatukea, luonnonhaittakorvausta ja kansallisia tukia.

8.2 Eläintuotteiden kulutus ja menekin edistäminen

8.2.1 Eläintuotteiden kulutus

Ravintomenoistamme noin 45 % kuluu eläinperäisiin tuotteisiin eli lihaan ja 
lihatuotteisiin, kalaan ja kalatuotteisiin, maitoon, juustoon ja muniin (Tie-
tohaarukka 2011). Teurastus, lihanjalostus sekä maidontuotanto ovat elin-
tarviketeollisuuden suuria toimialoja sekä tuotannon bruttoarvoltaan että 
työvoimaltaan.

Suomalaiset kuluttivat vuonna 2010 lihaa noin 73 kg henkeä kohti (tauluk-
ko 2). Sianlihaa kulutettiin eniten, noin 35 kg henkeä kohti, kun naudan- 
ja siipikarjanlihaa kulutettiin molempia reilu 18 kg henkeä kohti. Yhteensä 
Suomessa tuotettiin vuonna 2010 noin 384 miljoonaa kiloa lihaa, josta sian-

http://www.finlex.fi/pdf/sdliite/liite/4312.pdf
http://www.ruokatieto.fi/Suomeksi/Ruokafaktaa/Tietohaarukka
http://www.ruokatieto.fi/Suomeksi/Ruokafaktaa/Tietohaarukka
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lihan osuus oli 203 miljoonaa kiloa. Samana vuonna lihaa kulutettiin noin 
390 miljoonaa kiloa. Sian- ja siipikarjanlihan suhteen olemme omavaraisia, 
eli tuotantoa on hieman kulutusta enemmän, mutta naudan-, lampaan- ja 
hevosenlihan kulutus on Suomessa kotimaista tuotantoa suurempaa (Tieto-
haarukka 2011). Kotimaista kalaa fileepainoksi muutettuna kulutettiin 4,5 kg 
henkeä kohti ja tuontikalaa tuorepainona 11,2 kg henkeä kohti vuonna 2009 
(lähde: RKTL, Kalatalous tilastoina 2010). Kanamunien kulutus oli vuonna 
2010 noin 9,8 kg henkeä kohti. Nestemäisiä maitovalmisteita kulutettiin 185 
litraa henkeä kohti vuonna 2010 ja jäätelöä noin 14 litraa henkeä kohti. Juus-
toja suomalainen kulutti vuonna 2010 noin 21 kg (Maito ja terveys, maitoval-
misteiden kulutus vuonna 2010).

Taulukko 2. Kotimaan lihankulutus (milj. kg) vuosina 2007–2010, tuonti mukaan laskettuna 
(lähde: Elintarviketeollisuusliitto).

2007 2008 2009 2010
Naudanliha 99 97 95 100
Sianliha 185 187 184 187
Siipikarjanliha 93 93 93 97

Julkiset hankinnat
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2009 ympäristöministeriön valmisteleman 
periaatepäätöksen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankin-
noissa. Periaatepäätöksen mukaan ”Ruokapalvelujen kestävyyttä lisätään: 
luonnonmukaisesti tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa 
on tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään ker-
ran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa 2015 
mennessä”. Periaatepäätös kasvisruuan ja luonnonmukaisesti tuotetun ruu-
an käytön lisäämiseksi tulee ympäristöpolitiikasta, mutta sillä voi myös olla 
eläinten hyvinvointia edistävä vaikutus.

Luonnonmukaisten eläintuotteiden kulutus
Luonnonmukaisessa eli luomutuotannossa periaatteena on tuottaa tuotteita, 
joiden valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle eivätkä ihmis-
ten, kasvien tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille. Tuotannossa huomi-
oidaan eläinten hyvinvointi ja eläinlajikohtaiset käyttäytymistarpeet. Luo-
muelintarvikkeita ovat luonnonmukaisesti tuotetuista maataloustuotteista 
jalostetut ja luonnonmukaisina markkinoitavat tuotteet. Luomueläintuot-
teiden kysyntä on kasvussa myös Suomessa. Luomutuotteiden kulutuksen 
kasvu on alkanut meillä muuta Eurooppaa myöhemmin. Luomumarkkinoi-
den arvo nousi meillä 80 miljoonaan euroon vuonna 2010, ja luomu kuului 
vakituisesti ostoskoriin 29 %:ssa talouksista. Luomun aktiivikäyttäjiä ovat 

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/kalatalous_tilastoina_2010.pdf
http://www.siipi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:kananmunien-kulutus-kasvoi-viime-vuonna-neljae-prosenttia&catid=18:ajankohtaista&Itemid=49
http://www.siipi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=507:kananmunien-kulutus-kasvoi-viime-vuonna-neljae-prosenttia&catid=18:ajankohtaista&Itemid=49
http://www.etl.fi/www/fi/liitetiedostot/tilastot/kotimaa/kotimaan_myynti.pdf
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101162&lan=en
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=101162&lan=en
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nuoret, yksin asuvat ja pienten lasten vanhemmat. He ostavat 54 % kaikesta 
myydystä luomuruoasta, kun 27 % talouksista ei osta luomua lainkaan. Elin-
tarvikkeiden kokonaisostoista luomun osuus on 2 %. Luomueläintuotteista 
suosituimpia ovat kevyt- ja rasvaton maito, kananmunat ja nautajauheliha 
(S-ryhmän päivittäistavarakaupoissa loppuvuodesta 2010 tehty selvitys). 
Yli 6 % kaikista ostetuista kananmunista on luomua, ja luomumaito kattaa 
reilut kolme prosenttia juotavien maitojen markkinoista. Luomulihalla on 
1,6 %:n osuus tuorelihamarkkinoista. Luomusiipikarjanlihan osuus tuote-
ryhmänsä ostoista on vasta noin puoli prosenttia. Lihasiipikarjan luomukas-
vatusta on alettu kokeilla Suomessa vuoden 2011 aikana, mutta toistaiseksi 
luomubroileria ja luomuna kasvatettua kalaa on meillä vain vähän saatavilla. 
Suomen maabrändivaltuuskunnan raportissa (25.11.2010) esitetään tavoite, 
jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet tuotannostamme 
olisi luomua.

8.2.2 Eläintuotteiden menekin edistäminen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää yrityksille ja muille yhteisöille avus-
tusta maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämishank-
keisiin, joissa painottuu tietämys laadukkaista maataloustuotteista, ruoka-
kulttuuri tai terveelliset ruokailutottumukset sekä näihin kokonaisuuksiin 
liittyvä tiedonvälitys. Menekinedistämisrahasta säädetään valtioneuvoston 
asetuksessa maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen 
avustamisesta (606/2008). Säädöksessä ei mainita eläinten hyvinvoinnista 
tiedottamista.

Avustuksia myönnettiin vuonna 2010 kaikkiaan 2 504 816 euroa ja vuonna 
2011 yhteensä 1 760 986 euroa. Kaikkiaan menekinedistämishankkeita ra-
hoitettiin 17 vuonna 2010 ja 18 vuonna 2011. Näistä eläintuotteisiin kohdis-
tuvia hankkeita oli kaikkiaan yhdeksän.

Maa- ja metsätalousministeriön avustukset eläintuotteiden menekinedistä-
miskampanjoille vuosina 2010 ja 2011:

 ● Maito ja terveys ry sai maitotiedotuskampanjoihin noin 204 000 euroa.
 ● Lihatiedotusyhdistys ry sai tiedotushankkeisiin noin 230 000 euroa.
 ● Paliskuntain yhdistys sai poronlihan menekinedistämiseen noin 195 000 

euroa.
 ● Satafood Kehittämisyhdistys ry sai sianlihan menekinedistämiseen 

133 000 euroa.
 ● Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry sai mehiläistuotteiden menekinedis-

tämiseen 100 000 euroa.

http://www.maabrandi.fi/wp-content/uploads/2011/06/TS_koko_raportti_FIN.pdf
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080606
http://www.maitojaterveys.fi/www/fi/index.php
http://www.lisaalihasta.fi/www/fi/
http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/
http://www.satafood.net/
http://www.hunaja.net/
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8.3 Tuotantoeläinten hyvinvointistrategia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2004 työryhmän tekemään 
strategiaa tuotantoeläinten hyvinvoinnille asetettavista tavoitteista eläinten 
pidossa, hoidossa, kohtelussa ja käsittelyssä. Strategiatyöryhmän tavoittee-
na oli pyrkiä luomaan suuntaviivat tuotantoeläinten hyvinvoinnille. Ensim-
mäisessä strategiassa listattiin kansalliselle eläintuotannolle yleisiä tavoit-
teita, joiden katsottiin edistävän eläinten hyvinvointia. Tällaisia tavoitteita 
olivat eläinperäisten tuotteiden eettisen laadun merkityksen kasvaminen, 
kuluttajien tiedon lisääminen, eläinten hyvinvoinnin kytkeminen kansalli-
seen elintarviketalouden laatustrategiaan, tuottajien tukimuotojen, eläinten 
terveydenhuoltojärjestelmän ja eläinlääkintäpalvelujen kehittäminen sekä 
eläinten hyvinvoinnin eettisen neuvottelukunnan perustaminen, ammatti-
taitoisen henkilökunnan määrän takaaminen ja teknologian laatuvaatimus-
ten laatiminen.

Työryhmä myös pohti käytännön keinoja eläinten hyvinvoinnin parantami-
seksi. Mahdollisina keinoina nähtiin eläinsuojelulainsäädännön ja sen val-
vonnan 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 käy-
tännön keinoina eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Kuluttajien tiedon 
lisäämiseksi ehdotettiin muun muassa viranomaisten ja kaupan tiedotuksen 
tehostamista.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on arvioinut strategian toi-
menpide-ehdotusten toteutumista seuraavasti: ’’Useat hyvinvointistrategian 
tavoitteista ovat toteutuneet. Eläinlääkintäpalveluja on parannettu uuden 
eläinlääkintähuoltolain tultua voimaan ja valtion panostus eläinsuojeluval-
vontaan on lisääntynyt merkittävästi. Eläinten terveydenhuoltoa on kehitet-
ty, kun elinkeinon ylläpitämiin kansallisiin eläinterveydenhuollon järjestel-
miin, Sikavaan ja Nasevaan, on lisätty eläinten hyvinvoinnin mittareita, joilla 
voidaan arvioida sikojen ja nautojen hyvinvointia. Terveydenhuoltotyötä 
tekeviä eläinlääkäreitä on koulutettu tekemään uudistettu terveydenhuolto-
käynti siten, että arviot ja havainnot sikojen hyvinvoinnista ja terveydestä 
tehdään yhdenmukaisesti koko maassa. Sianlihan tuottajia on koulutettu ja 
koulutetaan edelleen Suomen Sikayrittäjien laajan koulutushankkeen toi-
mesta. ProAgrian lehmä-, nuorkarja- ja sikahavaintokoulutukset ovat tuot-
tajille suunnattuja eläinten hyvinvointikoulutuksia. Useissa alueellisissa 
hankkeissa on koulutettu tuottajia eläinten hyvinvoinnissa. Eläinten hyvin-
voinnin tuki nauta- ja sikatiloille alkoi vuonna 2008. Tuotantoeläinten hy-
vinvoinnin neuvottelukunnan toiminta alkoi vuonna 2009 ja seura- ja har-
rastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta aloitti vuonna 2011. Eläinten 
hyvinvointikeskus EHK on perustettu. Eläinten hyvinvointi on kytketty kan-

http://www.mmm.fi/attachments/eloyleista/5ltZc71Hs/tuotantoelainten_hyvinvointistrategia%5B1%5D.pdf
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salliseen elintarviketalouden laatustrategiaan, 
jota toteutetaan pitkälti hankkeiden kautta. 
Laatuketjun rahoittamia hankkeita vuosina 
2007–2010 oli kaikkiaan 84, näistä harvassa 
käsiteltiin eläinten hyvinvointia. Työryhmän 
esityksiä on myös jäänyt toteutumatta. Niistä 
merkittävimpänä tuotantorakennusten suun-
nitteluun liittyvä hyvinvointiasiantuntemuk-

sen säädösperusteinen säännöllinen käyttö. Eläinten hoitoon ja pitoon liitty-
vän teknologian, sen asennuksen, käyttöönoton ja käytön ohjaus sekä huolto 
on monilta osin yhä puutteellista. Eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden 
tiedottaminen kuluttajille on edelleen ollut vähäistä. Neuvottelukunta toivoo 
koko elintarvikeketjun, erityisesti kaupan, lisäävän eläinten hyvinvoinnista 
tiedottamista merkittävästi. Eläinten hyvinvoinnin tutkimusrahoituksessa 
ei strategian valmistumisen jälkeen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.’’

8.4 Eläinten hyvinvointitoimijat

Eläinten hyvinvointikeskus EHK
Eläinten hyvinvointikeskus EHK on vuonna 2009 perustettu kansallinen 
verkosto, joka kehittää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Helsingin 
yliopiston yhteistyötä sekä edistää eläinten hyvinvointivalvonnan ja tutki-
muksen kansallista sekä kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi ja parantamiseksi. EHK kokoaa, seuraa ja levittää eläinten 
hyvinvoinnin tutkittua tietoa ja edistää alan tieteellistä tutkimusta ja tutki-
muksen yhteistyötä sekä tunnistaa tutkimustarpeita. EHK raportoi eläinten 
hyvinvoinnista Suomessa sekä osallistuu eläinten hyvinvointia koskevaan 
kansainväliseen yhteistyöhön. Keskuksessa työskentelevät palkattuina joh-
taja ja tiedottaja. Keskuksen toimintaa rahoittaa maa- ja metsätalousminis-
teriö ja toimintaa ohjaa seitsenhenkinen johtoryhmä.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen vuonna 2009 perustettu tuotan-
toeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii ministeriön apuna tuotan-
toeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä ja linjauksissa. Neuvotte-
lukunta seuraa ja arvioi tuotantoeläinten hyvinvoinnin tasoa Suomessa. Se 
tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lau-
suntoja tuotantoeläinten hyvinvointia koskevista aloitteista ja ehdotuksis-
ta. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 15 
muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Neuvottelukunta on vuon-
na 2011 ottanut kantaa eläinten hyvinvoinnin opetukseen kouluissa, EU:n 
yhteisöaloitteeseen sikojen kastraatiosta, vasikoiden nupoutukseen sekä 
eräisiin nautojen hyvinvointikysymyksiin.

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/tehvnk.html
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYp50iH/TEHVNK_kannaotto_EHVopetukseen_2011.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYkzYsC/TEHVNK_kannaotto_kastraatio.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5xrYkzYsC/TEHVNK_kannaotto_kastraatio.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/5zKhyuAl7/TEHVNK_kannaotto_nupoutukseen_2011.pdf
http://www.mmm.fi/attachments/elaimet/newfolder/625J1TaCH/TEHVNK_kannanotto_nautojen_hyvinvointi_2011.pdf
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Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta
Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta perustettiin maa- 
ja metsätalousministeriön yhteyteen vuonna 2010. Neuvottelukunta ase-
tettiin ja se aloitti työnsä vuonna 2011. Neuvottelukuntaan kuuluu puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 muuta jäsentä henkilökohtaisine 
varajäsenineen. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi seura- ja harrastuseläinten 
hyvinvoinnin kehittymistä yhteiskunnassa. Se tekee ministeriölle ehdotuksia 
hyvinvoinnin kehittämiseksi ja antaa lausuntoja seura- ja harrastuseläinten 
hyvinvointia koskevista hankkeista ja ehdotuksista.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry on meijereiden, teurastamoiden ja 
munapakkaamoiden vuonna 1994 perustama yhdistys, jonka alkuperäisenä 
tehtävänä oli ohjeistaa eläinaineksen ja rehujen tuonnit siten, että eläintau-
tiriskit hallitaan Suomen liityttyä Euroopan yhteisöön. Yhdistys toimii jä-
senyritystensä rahoituksella. Eläinaines tuodaan Suomeen nauta-, sika- ja 
siipikarjasektorilla lähes täysin ETT ry:n ohjeistuksen mukaisesti. ETT:n toi-
mintaa on myös ennaltaehkäisyyn painottuva tautisuojausneuvonta, eläin-
ten 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 kes-
kusteluun.

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava ja nautatilojen terveydenhuollon 
seurantajärjestelmä Naseva toimivat ETT ry:n alaisuudessa. Sikavassa oli 
vuoden 2010 lopussa mukana noin 2 300 sikojen pitopaikkaa eli noin 95 % 
suomalaisista sikaloista. Nasevassa oli vuoden 2010 lopussa mukana noin 7 
100 nautatilaa eli noin 44 % Suomen nautatiloista. Sikavaan on vuonna 2010 
lisätty eläinten hyvinvoinnin arvioinnin mittareita. Lisäksi Sikavan puit-
teissa on sovittu vastuullisen eläintuotannon raja-arvoista, uudistettu ter-
veydenhuoltokäynnin sisältöä sekä annettu eläinlääkäreille täydennyskou-
lutusta. Nasevaan on myös lisätty osia eläinten hyvinvoinnin arvioimiseksi, 
ja eläinlääkärien täydennyskoulutus on käynnistynyt. Eläinlääkärit tekivät 
vuonna 2010 terveydenhuoltokäynnin noin 58 %:lle Naseva-sopimustiloista. 
Siipikarjatilojen terveydenhuoltoa ei ole Suomessa organisoitu sika- ja nau-
tatilojen tapaan. Siipikarjatilalle tehdään kuitenkin terveydenhuoltokäynti 
vähintään kerran vuodessa virallisen salmonellavalvontakäynnin yhteydes-
sä.

ETT nimesi vuoden 2011 vasikoiden terveyden ja hyvinvoinnin teemavuo-
deksi ja organisoi laajan Katse vasikkaan -yhteiskampanjan. Kampanjan 
avulla pyrittiin edistämään vasikoiden hyvinvointia, vähentämään vasikka-
kuolleisuutta ja hahmottamaan vasikoiden hyvän hoidon merkitystä sekä 
maidon- että lihantuotannossa. Osana kampanjaa järjestettiin vasikka- 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/seura-jaharrastuselaintenhyvinvoinninneuvottelukunta.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110922_seurajaharrastuselaintenneuvottelukunta.html
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/110922_seurajaharrastuselaintenneuvottelukunta.html
http://www.ett.fi/
https://www.sikava.fi/sikarekisteri/index.php
https://www.naseva.fi/naseva/index.php
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aiheista koulutusta. ETT:n verkkosivuilla on laaja vasikoiden terveyttä ja hy-
vinvointia käsittelevä luentokokoelma.

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 hyvinvointi-
palkinnon. Eläinlääkäriliiton eläinsuojeluvaliokunta tiedottaa ja ottaa aktii-
visesti kantaa ajankohtaisiin eläinsuojelukysymyksiin.

Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä saa tiedon henkilöistä, joilla on 
oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia Suomessa.

ProAgria
ProAgria on maatalouden neuvontaan erikoistunut organisaatio, joka kou-
luttaa tuottajia myös eläinten hyvinvointiasioissa. ProAgrian tuotanto-
eläinosaamisalat ovat maidon- ja lihantuotanto. Tuotantoneuvonnassa on 
runsaasti tarjontaa eläinten hyvinvointiasioissa, kuten Lehmä- ja Nuorkarja-
havainnot-koulutukset sekä Sikahavainnot, joissa keskitytään tarkkailemaan 
eläimiä ja niiden antamia viestejä omasta hyvinvoinnistaan. ProAgrian Tieto 
Tuottamaan -kirjasarjassa on julkaistu kirja tuotantoeläinten hyvinvoinnis-
ta.

Eläinkoelautakunta
Eläinkokeita voi tehdä ainoastaan luvan perusteella. Eläinkoelupien myön-
täminen on keskitetty valtakunnallisesti eläinkoelautakunnalle (ELLA). Kä-
sitellessään lupahakemuksia lautakunta tarkistaa ensisijaisesti, että eläinko-
keiden suorittaminen noudattaa niin sanottua 3R-periaatetta (replacement, 
reduction, refinement eli eläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja pa-
rantaminen).

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä
Eduskunnassa toimii eläinsuojeluryhmä, kansanedustajien vapaamuotoi-
nen tukiverkosto, tavoitteenaan keskustella ajankohtaisista eläinsuojeluun 
liittyvistä kysymyksistä ja vauhdittaa osaltaan asioiden eteenpäin viemistä. 
Eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana on kansanedustaja Sari 
Sarkomaa. Eduskunnassa esillä olevia eläinsuojeluasioita voi seurata edus-
kunnan kotisivulta esimerkiksi hakusanalla ’’eläinsuojelu’’ etusivun vasem-
man palkin asiahakukohdassa.

Eläinsuojeluyhdistykset
Suurimmat kansallisesti toimivat eläinsuojeluyhdistykset ovat SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry, Eläinsuojeluliitto Animalia ry ja Helsingin 
Eläinsuojeluyhdistys HESY ry. Yhdistykset saivat toimintaansa valtionapua 

http://www.ett.fi/sisalto/katse-vasikkaan-kampanja-2011
http://www.ett.fi/sisalto/katse-vasikkaan-kampanja-2011
http://www.sell.fi/etusivu/
http://www.sell.fi/elainlaakariliitto/valiokunnat/valiokuntien_kokoonpano/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiointi/sahkoinen_asiointi/yleiset/elainlaakarirekisterin_tietopalvelu/
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/ProAgria
http://www.intermin.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/pages/indexfin
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/index.htx?lng=fi
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/index.htx?lng=fi
http://www.sey.fi/
http://www.sey.fi/
http://www.animalia.fi/
http://www.hesy.fi/index.htm
http://www.hesy.fi/index.htm
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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 sää-
tiö. Näiden toiminnasta kerrotaan lisää raportin vieraskynäosiossa. Yhdis-
tysten merkittävyydestä kertoo muun muassa se, että vuonna 2008 SEY kut-
suttiin ainoana kansalaisjärjestönä mukaan oikeusministeriön työryhmään, 
jossa pohdittiin eläinsuojelua koskevien rangaistussäännösten (eläintenpi-
tokiellon, eläinten huostaanoton ja takavarikon) tehostamista. Toukokuussa 
2011 Animalia kutsuttiin mukaan hallitusneuvotteluihin.

Eläinoikeusjärjestö
Oikeutta Eläimille on eläinten oikeuksia ajava järjestö, joka kyseenalaistaa 
eläinten hyväksikäytön ajatuksen.

Seura-, harrastus-, työ- ja kotieläinyhdistykset
Erilaiset seura- ja harrastuseläinyhdistykset tekevät tärkeää työtä eläinten 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Yhdistys voi olla keskittynyt yhteen tai useam-
paan lajiin tai rotuun; esimerkiksi monilla koira- ja nautaroduilla on oma yh-
distyksensä. Suomen Kennelliitto edistää puhdasrotuisten koirien kasvatus-
ta niin luonteen, terveyden, käyttöominaisuuksien kuin ulkomuodon osalta. 
Suomen Kennelliiton jäsenmäärä on 145 000. Suomen Hippos on raviurhei-
lun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö, joka pitää yllä suomalaisten hevos-
ten rekisteriä. Suomen Hippoksella on seitsemän osa-aluetta sisältävä ravi-
hevosen hyvinvointiohjelma. Suomen Ratsastajainliitto on ratsastusurheilun 
ja ratsastusharrastajien järjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on muun mu-
assa turvata hevosen hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa. 
Hippolis on hevosalan osaamiskeskus, jonka toiminta-ajatuksena on edistää 
pitkäjänteisesti suomalaisen hevosalan toimintaedellytyksiä. Suomen Kissa-
liitto yhdistää, edistää ja valvoo rotukissojen kasvatustoimintaa ja ylläpitää 
rekisteriä rotukissoista. Kissaliiton tavoitteena on myös toimia kissojen ar-
vostuksen lisäämiseksi ja kohtelun parantamiseksi. Työeläinyhdistyksiä ovat 
esimerkiksi Suomen Poliisikoirayhdistys ja Suomen työhevosseura.

Tuottajajärjestöt
Suomalaiset maataloustuottajien järjestöt MTK (Maa- ja metsätaloustuot-
tajain Keskusliitto r.y.) ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas cent-
ralförbund 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 sika-
talouteen erikoistunut toimija ja edunvalvoja, 
jolla on 330 jäsentä. Suomen Siipikarjaliitto on 
siipikarja-alan keskusjärjestö, jonka jäsenmää-
rä on noin 300. Suomen Broileryhdistyksen jä-
senmäärä on noin 250. Suomen Turkiseläinten 
Kasvattajain Liitto STKL on turkiseläinten kas-

http://www.jvws.org/
http://www.jvws.org/
http://www.oikeuttaelaimille.net/www2/
http://www.kennelliitto.fi/fi
http://www.hippos.fi/
http://www.hippos.fi/raviurheilu/ravihevonen/ravihevosen_hyvinvointiohjelma
http://www.hippos.fi/raviurheilu/ravihevonen/ravihevosen_hyvinvointiohjelma
http://www.ratsastus.fi/
http://www.hippolis.fi/?pageid=1
http://www.kissaliitto.fi/
http://www.kissaliitto.fi/
http://www.suomenpoliisikoirayhdistys.fi/
http://www.tyohevosseura.fi/
http://www.mtk.fi/
http://www.slc.fi/
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage&lang=en
http://www.sikayrittajat.fi/
http://www.siipi.net/
http://www.siipi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=3
http://www.stkl-fpf.fi/
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vattajien edunvalvonta- ja koulutusjärjestö, johon kuuluu noin 1 050 jäsentä. 
Paliskuntain yhdistys toimii paliskuntien yhdyssiteenä tehtävänään johtaa 
porotaloutta, edistää poronhoitoa ja sen tutkimusta sekä hoitaa porotalou-
den suhteita muuhun yhteiskuntaan. Suomen Kalankasvattajaliitto SKL pyr-
kii turvaamaan kalankasvatukselle kilpailukykyiset toimintaedellytykset ja 
varmistamaan kotimaisen kalan tarjonnan Suomen elintarviketuotannossa.

Kauppa ja ravintolat
Eläinten hyvinvointi on muiden maiden mallin mukaan tulossa pikku hiljaa 
mukaan yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkaan. Jotkin yritykset ovat esi-
merkiksi siirtyneet pelkästään lattiakanaloissa tuotettuihin kananmuniin. 
Eläinten hyvinvointikysymykset näkyvät jonkin verran myös kahvila- ja ra-
vintolatoiminnassa, tosin Suomessa vähemmän kuin monissa muissa Euroo-
pan maissa. Osa ravintoloista ja kahviloista käyttää luomutuotteita, ja useat 
ravintolat ovat lisänneet kasvisruokatarjontaansa. Osa vaateliikkeistä on si-
toutunut siihen, etteivät ne pidä valikoimissaan aitoja turkiksia tai turkisso-
misteisia tuotteita.

http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/
http://www.kalankasvatus.fi/
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Linkkejä
 ● Maaseutuvirasto Mavin hakuoppaassa on yksityiskohtaiset tiedot tilatu-

en, maatalouden ympäristötuen, luonnonhaittakorvauksen ja kansallis-
ten tukien hakemisesta.

 ● Tuettavan rakentamisen säädökset.

Eläinten hyvinvoinnin tuki
 ● Eläinten hyvinvoinnin tuki – lisäetua panostamisesta eläinten hyvinvoin-

tiin
 ● Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosikertomukset.
 ● Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008–2013 

(130/2008).
 ● Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 

2008–2013 (418/2008).

Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 ● Opas luomukotieläintuotannon tuista.
 ● Luonnonmukaisen kotieläintuotannon ohjeet Eviran sivuilla.
 ● Luomutilastoja

Muut
 ● Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2011, MTT Taloustutkimus, 

Julkaisuja 111.
 ● Kestävä ruokalautanen joukkoruokailun kestävän kehityksen edistäjänä. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen työselosteita ja esitelmiä 130.
 ● Ideology or business: Meanings of farm animal welfare in the Finnish 

Association for Organic Farming, Saara Kupsala, sosiologian pro gradu 
-tutkielma, Helsingin yliopisto, 2009.

 ● Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukun-
nasta (330/2009).

 ● Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvot-
telukunnasta (1174/2010).

http://www.mavi.fi/attachments/mavi/viljelijatuet/hakuopas/65pjJjGJn/Hakuopas_suomi_netti.pdf
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/maaseuturakentaminen/rakentamissaadokset/rakentamissaadokset_lista.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maatilat/elaintenhyvinvointi.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maatilat/elaintenhyvinvointi.html
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseudunkehittamisohjelmat/ohjelmahistoria_/vuosikertomukset.html
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080130
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080130
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080418
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080418
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenerityistukienoppaat.html
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/lomakkeet_ja_ohjeet/luomuohje_2_elaintuotanto_netti_15032010_2-painos.pdf
http://www.ruokatieto.fi/Suomeksi/Ruokafaktaa/Luomua_tilastoissa
http://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5482/2011_130_tyoseloste_ruokalautanen.pdf
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5482/2011_130_tyoseloste_ruokalautanen.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18227/ideology.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18227/ideology.pdf?sequence=2
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090330
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090330
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101174
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20101174
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Elinkeinon toimet eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseksi: esimerkkitapauksena 
vuoden 2009 sikalavideokohu

Suomalainen sikatuotanto sai kolauksen joulukuussa 2009, kun YLE TV2 
esitti eläinsuojeluaktivistien kuvaamia videoita suomalaisilta sikatiloilta. 
Videoilla näkyi muun muassa sairaita ja kuolleita sikoja sekä huonoja si-
kalaolosuhteita. Tämä oli toinen kerta, kun vastaavia videoita esitettiin 
Suomen televisiossa. Jutun jälkipuinnin yhteydessä sikasektori päätti yh-
teisesti tehdä kaiken voitavansa tarjotakseen kuluttajille oikeaa tietoa sika-
taloudesta ja lisätäkseen sianlihan tuotantoketjun avoimuutta niin paljon 
kuin mahdollista. Mukaan sitoutuivat tuottajajärjestö MTK sekä suurim-
mat teurastamot Elintarviketeollisuusliiton kautta. Huhtikuussa 2010 yh-
teistyöryhmä esitti maa- ja metsätalousministerille kuusikohtaisen toimen-
pideohjelman, jota alettiin heti toteuttaa.

1) Hyvinvointimittarit laadunarvioinnin perusteena
Toimenpideohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota sikojen hyvinvoin-
tiin. Yhteistyöryhmä haluaa kehittää hyvinvoinnin mittareita ja ottaa ne 
mukaan hyvinvoinnin kriteereiksi teurastamoiden laatuketjuihin. Kehit-
tämistyössä hyödynnetään EU:n Welfare Quality® -hyvinvointiprojektin 
tuloksia. Mittareita käytetään sikatilojen säännöllisessä terveydenhuolto-
työssä.

2) Sikojen terveydenhuollon raja-arvot
Suomalaisista sikatiloista yli 90 % ja tuotannosta yli 95 % kuuluu sikatilo-
jen terveysluokitusrekisteri Sikavaan. Rekisteriä ylläpitävät Eläintautien 
Torjuntayhdistys ETT ry:n kautta sen jäsenteurastamot. Sikava luokitte-
lee sikatilat terveydenhuollon mukaan kolmelle eri tasolle: alimmalla ta-
solla riittää kansallisen lainsäädännön noudattaminen, ylemmillä tasoilla 
vaaditaan muun muassa eläinlääkärin kanssa solmittu terveydenhuolto-
sopimus, kirjallinen terveydenhuoltosuunnitelma, tuotantoseuranta sekä 
säännölliset eläinlääkärin terveydenhuoltokäynnit. Vastuullisen sianlihan 
tuotannon lihantarkastustulosten, emakoiden ja lihasikojen kuolleisuuden 
sekä lääkkeiden käyttömäärien tulee asettua ennalta asetettuihin raja-
arvoihin. Yhteistyöryhmän luomat vastuullisen tuotannon raja-arvot ovat 
olleet käytössä vuoden 2011 alusta lähtien, ja niiden täyttymistä seurataan 
Sikavan avulla.
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3) Terveydenhuollon ja sen seurantajärjestelmän kehittäminen
Sikavan puitteissa vuonna 2003 kehitetyn terveydenhuoltokäynnin sisäl-
töä on uudistettu vuoden 2011 alusta lähtien ottamalla siihen mukaan si-
kojen 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 terveydenhuoltosuunnitelma-
lomake uudistuu vuoden 2011 aikana. Uusi lomake auttaa 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 eläinlää-
käriä maa- ja metsätalousministeriön ja Eviran avustamana vuonna 2010; 
keväällä 2011 koulutettuja eläinlääkäreitä oli jo 358. Suomen Sikayrittäjät 
ry kouluttaa sikatuottajia ja sidosryhmiä sikojen hyvinvoinnissa ja tervey-
denhuollossa vuosina 2010–2012. Tuottajille järjestetään kolme koulutus-
kierrosta muun muassa sikojen hyvinvoinnista ja lääkkeiden käytöstä. En-
simmäisen koulutuskierroksen aikana keväällä 2011 koulutettiin yli 1 500 
tuottajaa.

5) Eläinlääkäreiden tekemien terveydenhuoltokäyntien arvioiminen
Järjestelmän uskottavuuden parantamiseksi eläinlääkäreiden tekemiä ter-
veydenhuoltokäyntejä tullaan arvioimaan. Arvioinnista ja sen suorittami-
sesta on tilattu selvitys Lihateollisuuden Tutkimuskeskukselta. Selvityksen 
perusteella tehdään päätös eläinlääkäreiden terveydenhuoltokäyntien ar-
vioinnin aloittamisesta.

6) Tutkimuksen edistäminen
Eläinten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tutkimusta halutaan edis-
tää. Lihateollisuus on mukana rahoittamassa Helsingin yliopiston han-
ketta, jossa testataan Welfare Quality -hyvinvointimittarien toimivuutta 
suomalaisilla sikatiloilla. Welfare Quality -sertifikaatin saaneet koulutetut 
neuvojat arvioivat 200 sikatilalla sikojen hyvinvointia tieteellisin perus-
tein. Tulosten perusteella voidaan verrata suomalaistilojen tasoa muihin 
eurooppalaisiin sikatiloihin. Elinkeino ja teollisuus ovat edenneet sikojen 
hyvinvointityössä suurin harppauksin viime vuosien aikana. Vuonna 2011 
odotettavissa olevat tulokset Welfare Quality -arvioinneista kertovat, mis-
sä nykyään mennään.

Vieraskynän kirjoittaja Sanna Nikunen on Sikaloiden Terveysluokitusre-
kisteri SIKAVA:n terveydenhuoltoeläinlääkäri.  Vieraskynä on kirjoitettu 
ennen vuoden 2011 sikalavideokohua.
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Eläinsuojelujärjestöt eläinten 
hyvinvointitoimijoina

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto, Animalia sekä Helsingin eläin-
suojeluyhdistys HESY ovat suurimmat eläinsuojelujärjestömme. Järjestöt 
tekevät eläinsuojelutyötä vaikuttamalla yhteiskunnallisesti, kampanjoi-
malla ja tiedottamalla sekä antamalla lausuntoja ja kannanottoja, mutta 
myös auttamalla eläimiä käytännössä.

SEY painottaa ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on tehnyt eläinsuojelutyötä 
kaikkien eläinten parissa vuodesta 1901. SEY painottaa ennaltaehkäise-
vää eläinsuojelutyötä. Sitä tehdään erityisesti lasten ja nuorten parissa 
esimerkiksi järjestämällä leiri- ja kerhotoimintaa sekä vierailemalla kou-
luissa kertomassa eläinsuojeluasioista. SEY on tuottanut Eläintaitokoulu-
tus ELLU -nimisen eläinten hyvinvointikoulutuskokonaisuuden lapsille ja 
nuorille.

SEYn käytännön eläinsuojelutyötä toteuttavat 39 paikallisyhdistystä ja 
120 vapaaehtoista eläinsuojeluvalvojaa ja -neuvojaa eri puolilla Suomea. 
Eläinsuojeluvalvojat tekevät eläinsuojelutarkastuksia ja neuvovat eläinten 
hyvinvointiasioissa paikan päällä eläinten pitopaikoissa sekä puhelimit-
se että sähköpostitse. Paikallisyhdistykset hoitavat löytöeläimiä, toimivat 
eläinsuojeluasiantuntijoina, tiedottavat eläinasioista ja järjestävät kisso-
jen leikkauskampanjoita sekä muita eläinsuojelutapahtumia.

SEY on viime vuosina tehnyt useita yhteistyökampanjoita eri tahojen kans-
sa. Älä tuo pimeää koiraa -seminaari, Älä häkitä -kampanja, jossa muis-
tutettiin koirien pitkäaikaisen ja toistuvan näyttelyhäkissä pidon lain-
vastaisuudesta ja Kissakaveria ei jätetä -kampanja kodittomien kissojen 
auttamiseksi. Lehmät laitumelle! ja Kanat kartanolle!  tapahtumat muis-
tuttivat lehmien oikeudesta laiduntamiseen sekä kanaloiden arjesta.

SEYn vuosittainen pääkampanja on Eläinten viikko 4.–10.10., jolloin SEY 
on kampanjoinut hevosten, kalojen, sikojen sekä lemmikkijyrsijöiden ja 
-kanien hyvinvoinnin edistämiseksi sekä luonnonvaraisten eläinten aut-
tamiseksi ongelmatilanteissa. Vuonna 2011 SEY tuotti verkkosivuston  
www.lemmikkitieto.fi, jonka tavoitteena on tarjota tietoa lasten ja nuorten 
eläintietämyksen lisäämiseksi ja eläinsuhteen parantamiseksi. SEY lähetti 
yli 100 000 alakoululaiselle lasten eläintietoutta lisäävän Pidä huolta pie-
nistäkin -tieto- ja tehtäväpaketin. SEY vaikuttaa myös eläimiä koskevaan 
lainsäädäntöön sekä päätöksentekoon. Viime vuosina SEY on tehnyt lukui-
sia ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi, kuten aloitteen eläinasiaval-
tuutetun viran perustamisesta.

http://www.lemmikkitieto.fi/lemmikkitieto
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Animalia pyrkii vaikuttamaan poliittisesti
Vuonna 1961 perustettu Animalia on asiantuntijajärjestö, joka vaatii eläin-
ten hyvinvoinnin ja oikeuksien huomioimista nykyistä paremmin lainsää-
dännössä, koulutuksessa ja jokapäiväisissä suhteissa eläimiin. Animalia 
vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä 
tai estää niiden lajityypillistä käyttäytymistä. Animalian päätoimintakoh-
teita ovat maatalouden eläimet, turkistarhaus sekä eläinkokeet.

Animalia toimii käytännössä jalkautumalla kadulle, messuille, festivaa-
leille ja muihin tapahtumiin tiedottamaan ja kertomaan ajankohtaisista 
eläinsuojeluteemoista. Järjestö ottaa kantaa ajankohtaisiin lainsäädännön 
muutoksiin voimakkaalla poliittisella vaikuttamisella. Keskeisiä vaikutus-
tapoja ovat eläinkunnan tuotteiden kulutuksen vähentämisen ja kasvisruo-
an käytön puolesta puhuminen.

Animalian kansainvälisiä kampanjointiteemoja ovat olleet muun muas-
sa koe-eläindirektiivi, kemikaalilainsäädäntö ja kosmetiikan eläinkokeet, 
broileridirektiivi, munijakanoja koskeva lainsäädäntö, porsaiden kastroin-
ti, sikojen elinolosuhteet, eläinkuljetukset sekä teurastuslainsäädäntö. Ani-
malia on kampanjoinut myös turkistuotannon kieltojen puolesta eri maissa 
sekä turkisten käytön vähentämiseksi muodissa. Vapaaehtoisista koostuva 
Animalian Karhuryhmä on toiminut Aasian sappikarhujen puolesta.

Animalian nuorisotoiminta on myös aktiivista. Animalia on toteuttanut yh-
dessä Luonto-Liiton kanssa maanlaajuisen kouluvierailuhankkeen. Hank-
keessa tuotettiin nuorille suunnattua materiaalia eläintuotannosta ja sen 
ympäristövaikutuksista, koulutettiin kouluvierailijoita ja vierailtiin useissa 
kymmenissä kouluissa vuosittain.

HESY auttaa kodittomia eläimiä käytännössä
Vuonna 1874 perustetun Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn toiminta-
aluetta on kodittomien lemmikkieläinten auttaminen sekä neuvonta- ja 
valistustyö. Yhdistys pyrkii parantamaan kaikkien eläinten asemaa ja 
elinoloja. Tavoitteena on edistää vastuullista lemmikinpitoa ja estää muun 
muassa tehotuotannossa, turkistarhauksessa, metsästyksessä, eläinkokeis-
sa, sirkuksissa ja viihteessä esiintyvää eläinten väärinkäyttöä.

HESY tekee koko maan kattavaa tiedotus- ja valistustyötä ajankohtaisista 
eläinsuojeluasioista ja lemmikkien hoidosta, kuten pentutehtailusta, eläin-
ten salakuljetuksesta ja lemmikin vastuullisesta hoidosta myös laman ai-
kana. HESYn eläinsuojelukeskuksessa käy vuosittain tutustumassa noin 
viisikymmentä koululais-, opiskelija- ja kerhoryhmää. Vierailuryhmiä 
valistetaan löytöeläintoiminnasta, eläinsuojelusta ja siitä, miten toimia 
loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten kanssa. HESYn työntekijät ja 
hallituksen jäsenet käyvät kertomassa yhdistyksen toiminnasta kouluissa, 
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tapahtumissa ja harrastuskerhoissa. Toimistossa, päivystyspuhelimessa ja 
sähköpostitse annetaan neuvoja eläinsuojeluun ja eläintenhoitoon liittyvis-
sä asioissa.

HESY ottaa hoitoon kodittomia seuraeläimiä ja etsii niille uudet kodit. 
Vuonna 2010 HESYn hoiviin päätyi 483 avun tarpeessa olevaa eläintä, 
joista suurin osa oli löytöeläimiä. HESYlle toimitetaan myös eläinsuoje-
luviranomaisten 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 viranomaisiin 
eläinsuojeluasioissa ja tekee yhteistyötä suomalaisten eläin- ja luonnon-
suojelujärjestöjen kanssa.

Kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin edis-
tämiseksi
SEY, Animalia ja HESY toimivat itsenäisesti, mutta tekevät yhteistyötä 
ajankohtaisissa eläinsuojelukysymyksissä. Yhteistyössä on tehty vetoo-
mus, jossa vaaditaan Suomeen maailman edistyneintä eläinsuojelulakia, 
sekä yhteiskampanja ”Eläimille elämisen arvoiset olot: eläimet eivät saa 
kärsiä ruoantuotannossa”. Sikojen hyvinvoinnin edistämiseksi SEY on teh-
nyt yhteistyössä Animalian kanssa koululaisille ja opiskelijoille suunnatut 
julkaisut sekä www.sikatieto.fi-verkkosivuston. Animalia ja SEY laativat 
yhdessä tavoitteensa vuoden 2011 Suomen hallituksen ohjelmaan sekä pe-
rustivat eläinsuojeluun ja poliittiseen päätöksentekoon liittyvät elainpo-
litiikka.fi-verkkosivut, joiden tarkoituksena on antaa kansalaisille tietoa 
kansanedustajien ja ehdokkaiden toimista eläinten hyvinvoinnin puolesta.

Järjestöt toimivat työryhmissä ja neuvottelukunnissa, kuten tuotantoeläin-
ten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, kansallisessa eläinkokeiden vaihto-
ehtomenetelmien yhteistyöfoorumi FINCOPAssa, koe-eläintoiminnan yh-
teistyöryhmä KYTÖssä, oikeusministeriön eläinsuojelurikoksia pohtivassa 
työryhmässä sekä eläin- ja ympäristöjärjestöjen muodostamassa Hyvän 
ruoan verkostossa. Järjestöt antavat lausuntoja lakiuudistuksiin sekä vaa-
tivat aktiivisesti lainsäädännön muutoksia, jotka parantavat eläinten hy-
vinvointia ja hyvää kohtelua. Järjestöt tekevät myös yhteistyötä kansain-
välisten eläinsuojeluyhdistysten kanssa ja ovat jäsenjärjestöinä useissa 
kansainvälisissä järjestöissä ja neuvostoissa.

Vieraskynän kirjoittajista Helinä Ylisirniö on SEY Suomen Eläinsuojeluyh-
distysten liitto ry:n toiminnanjohtaja, Kati Pulli Eläinsuojeluliitto Animalia 
ry:n toiminnanjohtaja ja Hannele Luukkainen Helsingin eläinsuojeluyhdis-
tys HESY ry:n puheenjohtaja.

http://elainpolitiikka.fi/
http://elainpolitiikka.fi/
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9 Eläinten hyvinvointia koskeva 
sääntely

Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista 
ja eläinten pitoon liittyvistä yleisistä periaatteista sääde-
tään eläinsuojelulaissa muutoksineen (247/1996), eläinten 
kuljetusta koskevassa laissa (jäljempänä eläinkuljetuslaki) 
muutoksineen (1429/2006), neuvoston asetuksessa eläin-
ten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpitei-
den aikana (jäljempänä eläinkuljetusasetus) (1/2005) sekä 
laissa koe-eläintoiminnasta (jäljempänä koe-eläinlaki) 
muutoksineen (62/2006).

Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavista ran-
gaistuksista säädetään edellä mainittujen lakien lisäksi 
rikoslaissa muutoksineen (39/1889) ja laissa eläintenpito-
kieltorekisteristä (21/2011).

Eläinsuojelulain yleisiä vaatimuksia on täsmennetty useil-
ta osin valtioneuvoston antamassa eläinsuojeluasetuksessa muutoksineen 
(396/1996). Eläinlajikohtaisia eri eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsitte-
lyä koskevia vaatimuksia on täsmennetty valtioneuvoston ja maa- ja metsäta-
lousministeriön asetuksilla. Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) tarkoituk-
sena on varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja 
laatu, muiden eläinlääkäripalveluiden valvonta sekä elintarvikkeiden turval-
lisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta.

EU:lla on kaikkia jäsenmaita sitova eläinsuojelulainsäädäntö, jonka täytän-
töönpanosta Suomessa vastaa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja 
terveysosasto. EU-eläinsuojelulainsäädäntö koostuu pääosin direktiiveistä ja 
asetuksista. Direktiivit ovat jäsenvaltiota sitovia säädöksiä ja edellyttävät jä-
senvaltion toteuttavan niiden sisällön kansallisessa lainsäädännössään. Di-
rektiivit voivat olla joko vähimmäisdirektiivejä tai harmonisointidirektiive-
jä tai molempia samanaikaisesti. Vähimmäisdirektiivi määrää kansallisen 
sääntelyn vähimmäistason, mutta sallii myös tiukemman sääntelyn. Kansal-
lisesti voidaan asettaa joitakin lisäehtoja ja direktiivin ehtoja ankarampia 
määräyksiä. Suurin osa tuotantoeläinten suojelua koskevista direktiiveistä 
on vähimmäisdirektiivejä, mutta niillä on myös harmonisointitarkoitus. 
Harmonisointidirektiivin tarkoituksena on samankaltaistaa EU-valtioiden 
kansalliset säädökset yhteneväisiksi. Jäsenvaltiot eivät voi omassa lainsää-
dännössään poiketa harmonisointidirektiivissä asetetuista vaatimuksista 
esimerkiksi säätämällä direktiiviä tiukempia vaatimuksia. Uusi direktiivi 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta, niin sanottu koe-
eläindirektiivi, on harmonisointidirektiivi.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061429
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2005/l_003/l_00320050105fi00010044.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060062
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110021
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960396
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090765
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Direktiiveistä poiketen EU-asetukset ovat jäsenvaltiossa suoraan sovelletta-
via. Ne ovat siten sisällöllisesti suoraan kansalaisia ja viranomaisia velvoit-
tavia. Asetuksia käytetään takaamaan unionin oikeuden yhtenäinen sovelta-
minen kaikissa jäsenvaltioissa. Viime aikoina EU:ssa on ollut paineita siirtyä 
mahdollisimman yhtenäiseen lainsäädäntöön, mikä vähentää selvästi jäsen-
maan mahdollisuuksia säätää kansallisesti EU-lainsäädäntöä tiukemmin.

Suomessa eläinten hyvinvointia koskevat säädökset on pantu täytäntöön 
pitkälti direktiivien mukaisesti. Joitakin vaatimuksia on Suomessa säädetty 
direktiivien vähimmäisvaatimuksia tiukemmin. Lintujen nokkien leikkaa-
minen, eläinten häntien typistäminen ja eläinten pakolla syöttäminen tuo-
tannon lisäämiseksi on kiellettyä. Meillä kuitenkin sallitaan eläimille kipua 
tuottavista toimista vasikoiden nupoutus eli sarven aiheiden polttaminen 
sekä karjuporsaiden kastrointi ilman kivunlievitystä. Joissakin jäsenvaltiois-
sa nämä toimet on kielletty ilman kivunlievitystä.

9.1 Eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja 
koe-eläinlaki

Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista on Suomessa sää-
detty eläinsuojelulaissa ja eläinsuojeluasetuksessa. Eläinsuojelulaissa on 
säädetty myös yleiset eläinten pitoa koskevat periaatteet. Eläinsuojelulain 
tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimyk-
seltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hy-
vinvointia ja hyvää kohtelua. Tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan 
tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläinten pidossa on edistettävä 
eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologi-
set tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Eläinsuojelulain perusteluiden mukaan kärsimyksellä tarkoitetaan eläimen 
kokemaa henkistä tai ruumiillista eläimen hyvinvointiin tai terveyteen kiel-
teisesti vaikuttavaa tuntemusta. Kivulla tarkoitetaan eläimen tuntemaa fyy-
sistä kipua ja tuskalla eläimen kokemaa henkistä hätää, ahdistusta, pelkoa 
tai muuta vastaavaa epämiellyttävää tunnetta. Eläimen fysiologisilla tarpeil-
la tarkoitetaan eläimen elimistöön ja sen asianmukaiseen toimintaan poh-
jautuvia tarpeita, esimerkiksi riittävän ja sopivan ravinnon sekä liikunnan 
tarvetta. Eläimen käyttäytymistarpeilla tarkoitetaan eläimen mahdollisuutta 
käyttäytyä riittävässä määrin kyseiselle eläinlajille tai -rodulle tyypillisellä 
tavalla.

Eläinkuljetuslaki koskee elävien selkärankaisten eläinten ja soveltuvin osin 
selkärangattomien eläinten ei-kaupallista kuljettamista. Eläinkuljetuslakia 
sovelletaan myös eläinkuljetusasetuksen valvontaan ja sen edellyttämään 
täytäntöönpanoon. Eläinkuljetusasetusta sovelletaan kaupallisen toimin-
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nan yhteydessä tapahtuvissa selkärankaisten 
eläinten kuljetuksissa. Säädöksiin sisältyvät 
eläinten kuljettamisen yleiset edellytykset 
sekä kuljetusvälineitä, eläinten kuormaamista 
ja kuorman purkamista sekä lupamenettelyä 
koskevat edellytykset.

Koe-eläinlain 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 koe-eläintoiminnassa ai-
heutetaan mahdollisimman vähän kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää 
haittaa. Lakia sovelletaan selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaan koe-
eläintoimintaan.

9.2 Valtioneuvoston asetukset

Eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista on yleisen valtioneuvoston eläin-
suojeluasetuksen lisäksi säädetty yksityiskohtaisilla valtioneuvoston an-
tamilla tiettyä eläinlajia koskevilla asetuksilla. Valtioneuvoston asetuksia 
eläinten suojelusta on olemassa erikseen naudoille (592/2010), lampaille 
(587/2010), vuohille (589/2010), broilereille (375/2011), ankoille ja hanhil-
le (675/2010), kanoille (673/2010), kalkkunoille (677/2010), strutsieläimille 
(675/2010), hevosille (588/2010), biisoneille (591/2010), tarhatuille peuroil-
le (590/2010), viljellyille kaloille (812/2010) ja turkiseläimille (1084/2011). 
Asetus on myös koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harras-
tuseläinten suojelusta (674/2010).

9.3 Maa- ja metsätalousministeriön asetukset ja päätökset

Sikojen (14/EEO/2002) pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista, 
eläintarhassa ja pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien eläinten pidolle ase-
tettavista eläinsuojeluvaatimuksista (2/EEO/2003), koe-eläintoiminnasta 
(36/EEO/2006) ja kiellosta käyttää kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, 
joille on suoritettu eläimen ulkonäön muuttamiseksi leikkaus (1070/2000) 
säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa. Nisäkäs- ja lintula-
jeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle asetettavista eläinsuojelu-
vaatimuksista (18/EEO/1996), eläinten teurastamiselle asetettavista eläin-
suojeluvaatimuksista (23/EEO/1997) ja eläinten käyttämisestä sirkuksessa 
ja muussa siihen verrattavassa näytöksessä (22/EEO/1996) säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksissä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100592
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100587
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100589
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110375
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100675
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100673
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100677
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100676
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100588
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100591
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100590
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100812
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111084
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100674
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f19.pdf
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f30fi.pdf
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/35EEO2006s.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20001070
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f11.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f7.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f10.html
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9.4 Eläinsuojelua koskevat direktiivit ja EU-asetukset

Tuotantoeläinten suojelun yleisistä vaatimuksista on säädetty direktiivissä 
(98/58/EY), joka koskee kaikkia tuotantoeläiminä pidettäviä eläimiä. Li-
säksi sikojen (2008/120/EY), vasikoiden (2008/119/EY), munivien kano-
jen (1999/74/EY) ja broilereiden (2007/43/EY) suojelun yksityiskohtaisista 
vaatimuksista on säädetty omissa direktiiveissään. Tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta (2010/63/EU) ja luonnonvaraisten eläinten 
pitämisestä eläintarhassa (1999/22/EY) on myös säädetty erillisillä direk-
tiiveillä samoin kuin eläinten suojelusta teurastus- tai lopettamishetkellä 
(1993/119/EY).

Euroopan yhteisöllä on lajisuojelua koskevat säännökset eli niin sanottu 
lintudirektiivi (2009/147/EC) ja luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelua koskeva niin sanottu luontodirektiivi (1992/43/ETY). Ne edellyttä-
vät, 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.

EU-asetuksia ovat jo edellä mainittu eläinkuljetusasetus (1/2005) ja vuoden 
2013 alusta sovellettavaksi tuleva neuvoston asetus eläinten suojelusta lope-
tuksen yhteydessä (jäljempänä lopetusasetus) (1099/2009). Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmis-
tamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EY/882/2004) säädetään 
eläinten hyvinvoinnin valvonnasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasään-
nöistä (EY/853/2004) on myös joitakin teuraseläinten hyvinvointiin liittyviä 
säännöksiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa muiden kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä 
johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä, niin sanotussa sivutuoteasetuk-
sessa (EY/1069/2009) säännellään muun muassa kuolleiden eläinten käsit-
telystä ja hävityksestä. Tämä voi epäsuorasti vaikuttaa eläimen lopetuspää-
tökseen, jos esimerkiksi ruhon hävitys tulee kalliiksi. Komission päätöksessä 
tiettyjen tuotantoeläintilojen tarkastusten aikana kerättäviä tietoja koskevis-
ta vähimmäisvaatimuksista (2006/778/EY) säädetään, mitä tietoja tuotan-
toeläintiloja koskevissa tarkastuksissa tulee vähintään kerätä. Niin kutsutun 
nautojen vientitukiasetuksen perusteella voidaan vaatia tiettyjä tarkennuk-
sia eläinten kuljetuksissa kolmansiin maihin, esimerkiksi Venäjälle: Komis-
sion asetus yksityiskohtaisten sääntöjen säätämisestä neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 nojalla elävien nautaeläinten hyvinvointia kuljetuksen 
aikana koskevien, vientitukia myönnettäessä noudatettavien vaatimusten 
osalta (817/2010).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:221:0023:0027:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:047:0005:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:010:0007:0013:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0074:20030605:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:182:0019:0028:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0022:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0119:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:FI:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2005/l_003/l_00320050105fi00010044.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:165:0001:0141:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/oj/2004/l_226/l_22620040625fi00220082.pdf
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/h/2009_1069_FI.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:314:0039:0047:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:245:0016:0028:FI:PDF
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9.5 Eläinten hyvinvointia sivuavat 
muut säädökset

9.5.1 Suomen perustuslaki (731/1999)

Suomen perustuslain 20 §:ssä säädetään, että 
vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. Luonnossa elävät eläimet ovat osa luontoa ja ympäristöä.

9.5.2 Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010)

Laissa eläintunnistusjärjestelmästä säädetään eläimistä vastuussa olevien 
toimijoiden, eläinten pitopaikkojen ja eläinten tunnistamisesta, rekisteröi-
misestä ja jäljittämisestä.

9.5.3 Laki eläintenpitokieltorekisteristä (21/2011)

Oikeusrekisterikeskus pitää sille välitettyjen tuomioistuinten ilmoitusten pe-
rusteella valtakunnallista rekisteriä tuomioistuinten määräämistä eläinten-
pitokielloista. Tästä säädetään laissa eläintenpitokieltorekisteristä.

9.5.4 Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Luonnonsuojelulain mukaan eliölaji voidaan rauhoittaa tai se voidaan sää-
tää uhanalaiseksi tai erityisesti suojeltavaksi (Suomen rauhoitetut eläinla-
jit). Suomen ympäristökeskus kerää ja arvioi tietoja eliölajistossa tapahtu-
vista muutoksista ELY-keskusten, Metsähallituksen, yliopistojen ja muiden 
tutkimuslaitosten sekä luontojärjestöjen kanssa. Suomen luonnonvaraiset 
eläimet ovat valtion omaisuutta. Valtio ei ole meillä järjestänyt loukkaan-
tuneiden luonnonvarasten eläinten hoitoa. Luonnonsuojelulain nojalla rau-
hoitetuille kuolleille eläimille on kuitenkin laskettu ohjeelliset euromääräiset 
arvot.

9.5.5 Metsästyslaki (615/1993)

Metsästyslakia sovelletaan metsästykseen ja rauhoittamattomien eläinten 
pyydystämiseen ja tappamiseen sekä riistanhoitoon, riistaeläinten aiheutta-
mien vahinkojen korvaamiseen ja koiran kytkettynä pitämiseen. Metsästys-
laissa luetellaan nisäkkäistä ja linnuista riistaeläimet ja rauhoittamattomat 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100238
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110021
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371160&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1728&lan=fi#a0
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1728&lan=fi#a0
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1729&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1729&lan=fi
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1729&lan=fi
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
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eläimet (muun muassa villiintyneet kissat) 
sekä säädetään kielletyistä pyyntimenetelmis-
tä ja -välineistä. Lain mukaan metsästystä on 
harjoitettava kestävän käytön periaatteiden 
mukaisesti ja siten, että riistaeläinkannat eivät 
vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoi-
teta, riistakantaa ei vaaranneta eikä eläimille 
tuoteta tarpeetonta kärsimystä. Metsästyslais-

sa puututaan lisäksi kissanpitoon, sillä myös metsästyslain mukaan kotieläi-
meksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on kielletty.

9.5.6 Järjestyslaki (612/2003)

Järjestyslain mukaan koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Koiria voi 
pitää taajamissa vapaina ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspai-
koissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omista-
jansa tai haltijansa valvonnassa. Laissa mainitaan paikat, joissa koiraa ei saa 
pitää, ellei sitä ole erikseen sallittu. Järjestyslain koirakuripykälä (14 §) kos-
kee joiltakin osin myös kissaa ja hevosta.

9.5.7 Alkutuotantoasetus (134/2006)

Maa- ja metsätalousministeriön antamaa alkutuotantoasetusta sovelletaan 
eläimistä, kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotantoon. 
Asetuksessa on säädetty muun muassa eri kalalajien tainnutuksesta ja veres-
tyksestä pyynnin jälkeen.

9.6 Eläinsuojelusäädöksiin tulevia uudistuksia

9.6.1 Eläinsuojelulain kokonaisuudistus

Suomen eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus ovat vuodelta 1996, ja tarpeita 
säädösten saamiseksi ajantasaiseksi on ilmennyt. Eläinsuojelulain kokonais-
uudistuksen esivalmistelut on aloitettu maa- ja metsätalousministeriössä 
vuoden 2009 aikana. Kokonaisuudistus on mittava työ, joka jatkuu useita 
vuosia. Tietoa eläinsuojelulain uudistamisesta saa maa- ja metsätalousmi-
nisteriön verkkosivuilta. Selvitys eläinsuojeluoikeudesta ja sen kehittämis-
tarpeesta ja yhteiskuntatieteellinen selvitys ’Eläinten aseman muuntuminen 
Suomessa’ ovat valmistuneet ja luettavissa edellämainitulta verkkosivulta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060134
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/elaimet/elainsuojelulaki.html
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9.6.2 Perinteiset häkkikanalat kielletty 2012

Perinteisistä varustelemattomista munintakanojen häkeistä luovuttiin EU-
alueella vuoden 2012 alusta lähtien. Kanoja saa kuitenkin edelleen pitää hä-
keissä, mutta häkkien tulee olla varusteltuja. Varusteltuun häkkiin kuuluvat 
orret, munintapesä sekä pehkua nokkimista ja kuopimista varten.

9.6.3 Eläinten lopetus ja teurastus 2013

Eläinten lopetuksen käytänteet yhtenäistyvät EU-alueella edelleen, kun edel-
lä mainittu lopetusasetus tulee sovellettavaksi vuoden 2013 alusta. Lopetus-
asetuksessa säädetään vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten suojelusta 
lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Uusi asetus kumoaa eläinten suoje-
lua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevan direktiivin (93/119/EY). 
Asetuksella parannetaan eläinten hyvinvointia asettamalla teknisiä ja hal-
linnollisia vaatimuksia, jotka koskevat teurastamoita, eläintauteihin liittyviä 
lopetuksia, turkiseläinten lopetuksia sekä tilalla tapahtuvia eläinten teuras-
tuksia ja lopetuksia. Lopetuksia ja teurastuksia tekevien on esimerkiksi teh-
tävä toimintaohjeisto eläinten asianmukaisen kuoleman varmistamiseksi. 
Eläinten lopetukseen ja teurastukseen osallistuvilta henkilöiltä tullaan edel-
lyttämään koulutusta ja kelpoisuustodistusta siitä, että he ovat perehtyneet 
tehtäviinsä.

9.6.4 Sikojen pitovaatimukset 2013

Vuoden 2013 alusta alkaen aletaan soveltaa säädöstä, jonka mukaan kaik-
kien 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 pi-
tää jatkuvasti kääntymisen estävässä häkissä. Samalla tulevat voimaan ryh-
mäkarsinoiden rakolattiaa, pinta-alaa ja tonkimismateriaalia koskevat vaati-
mukset kaikilla sikatiloilla.

9.6.5 Hevosten tilavaatimukset 2014

Hevosten eläinsuojan (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 tule-
vat pinta-alavaatimukset hevosten yksittäis-
karsinoille sekä ryhmässä pidettävien hevos-
ten karsinoille.
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9.6.6 Koe-eläinten suojelu 2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tieteellisiin tarkoituksiin käy-
tettävien eläinten suojelusta (2010/63/EU) pannaan täytäntöön osana suo-
malaista lainsäädäntöä vuoden 2013 alusta. Direktiivi velvoittaa toimenpi-
teiden luokitteluun niiden vakavuuden perusteella ja hankkeen takautuvaan 
arviointiin, jossa arvioidaan muun muassa hankkeelle asetettujen tavoittei-
den toteutumista. Direktiivin myötä kustakin luvan saaneesta hankkeesta on 
julkaistava yleistajuinen tiivistelmä, jossa kerrotaan muun muassa hankkeen 
tavoitteista, ennustetuista haitoista ja hyödyistä sekä käytettävien eläinten 
määristä ja lajeista. Direktiivi edellyttää erityisten eläinten hyvinvoinnista 
vastaavien ryhmien perustamista laitoksille, joissa kasvatetaan, toimitetaan 
tai käytetään eläimiä tieteellisiin tarkoituksiin. Direktiivissä määritellään 
myös koe-eläinten häkkikoot ja olosuhdevaatimukset.

9.6.7 Eläinkokeet kosmetiikan testaamisessa

Valmiiden kosmetiikkatuotteiden testaus eläimillä ei ole ollut sallittua vuo-
den 2004 jälkeen. Vuosi 2009 oli takaraja eläinkokeiden käytölle kosme-
tiikan ainesosien tai niiden seosten testaamiseksi. Vuoden 2013 jälkeen on 
tarkoitus kieltää koe-eläinten käyttö myös vaikeimpien testausmenetelmien 
kokeissa sekä kosmetiikan terveysvaikutusten testaamisessa. Tällöin esi-
merkiksi kiellettäisiin testit, joilla testataan aineen myrkyllisyyttä toistuvasti 
käytettynä tai ainesosan vaikutusta lisääntymiseen.

9.7 Eläinsuojelusäädösten kansainvälisiä vertailuja

9.7.1 Tuotantoeläinrakennuksia koskevien säädösten vertailu

Kun vertailtiin Suomen, Ruotsin, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian ja Itä-
vallan 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 sää-
dökset ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta osin eläinsuojelusäädösten vä-
himmäisvaatimuksia tiukemmat. Suurin osa tuotantorakennuksista raken-
netaan meillä valtion investointitukien avustuksella. Suomen investointituen 
kaltaista tukijärjestelmää tuotantorakentamiselle ei ole juurikaan käytössä 
selvityksen vertailumaissa, tai sen määrä ja laajuus ovat varsin vähäiset. Ver-
tailutiedot käyvät ilmi 13.5.2009 julkaistusta maa- ja metsätalousministe-
riön selvityksestä: Eläinten hyvinvointisäädökset tuotantorakentamisessa. 
Tässä selvityksessä käydään läpi vaatimuksia, joita Suomessa on asetettu 
tuotantoeläinten pidolle yleisissä kansallisissa säädöksissä sekä maa- ja met-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:FI:PDF
http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/muutjulkaisut/63HZqIgAO/elainten_hyvinvointisaadokset_tuotantorakentamisessa_2009.pdf
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sätalousministeriön asetuksissa, jotka koskevat tuettua rakentamista. Näitä 
verrataan Euroopan unionin säädöksiin ja Suomen olosuhteita vastaavien 
EU-maiden säädöksiin. Selvityksessä arvioidaan kattavasti eri säädösten hy-
vinvointivaikutuksia.

9.7.2 Sikojen suojelua koskevan direktiivin käyttöönotto EU-jäsen-
maissa

Alankomaissa on tehty vertailu siitä, kuin-
ka EU-jäsenmaat ovat ottaneet kansallisissa 
säädöksissä käyttöön sikojen suojelua koske-
van direktiivin (2008/120/EY) vaatimukset. 
Joissakin jäsenmaissa on otettu kansallisesti 
käyttöön direktiiviä tiukempia vaatimuksia. 
Esimerkiksi karsinan vähimmäispinta-alavaa-
timuksia on suurennettu, karsinan lattian ma-
teriaalivaatimuksia on tiukennettu ja emakoi-
den ryhmäkasvatusta on vaadittu. Direktiivin 
vähimmäisvaatimuksia suurempia karsina-
aloja lihasioille vaaditaan Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa ja Alankomaissa. 
Ruotsissa ja Alankomaissa karjukarsinan pinta-alan tulee olla direktiivin 
vähimmäisvaatimusta suurempi. Emakolle direktiivin vähimmäisvaatimuk-
sia isompia porsimiskarsinoita vaaditaan Itävallassa, Saksassa, Tanskassa, 
Ruotsissa ja Alankomaissa. Samoilla valtioilla on myös direktiiviä tiukem-
pia vaatimuksia lattian laadulle, kuten viemäröintiaukkojen enimmäispinta-
alalle ja kiinteän lattian vähimmäispinta-alalle. Lisäksi Ruotsissa säädetään 
kansallisesti, että kaikilla sioilla tulee olla karsinoissaan olkia ja että emakot 
ja ensikot tulee aina pitää vapaana ja niiden tulee saada pesänrakennusma-
teriaalia viikkoa ennen odotettua porsimista. Suomen kansalliseen lainsää-
däntöön ei tämän vertailun mukaan ole tehty sikojen hyvinvointia edistäviä 
tiukennuksia. Vertailuraportissa on kuitenkin Suomen osalta osin puutteel-
lista tietoa. Raportista ei käy ilmi, että meillä sikojen häntien katkaisu ja ul-
kona pidettävien emakoiden nenärenkaan käyttö on kielletty.

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 eläinsuojelulainsäädäntö.

http://edepot.wur.nl/136142
http://edepot.wur.nl/136142
http://edepot.wur.nl/136142
http://edepot.wur.nl/136142
http://www.finlex.fi/fi/
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/
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10 Eläinten hyvinvoinnin valvonta

Eläimen omistaja on ensisijaisesti vastuussa omistamansa eläimen hyvin-
voinnista. Eläinten kanssa toimiessa on noudatettava vähintään eläinsuo-
jelusäädöksiä eläinten pidosta, hoidosta, kohtelusta, käsittelystä ja kulje-
tuksesta. Viranomaiset valvovat erilaisin tarkastuksin eläinten suojelua 
koskevien säädösten noudattamista (kuva 2).

Kuva 2. Eläinsuojelun valvonta ja valvovat viranomaiset (lähde: Evira).

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena 
eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä niiden no-
jalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriö 
valmistelee lainsäädäntöä ja tulosohjaa Eviran toimintaa eläinten suojelun 
osalta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ohjaa ja valvoo keskushallinnon viran-
omaisena eläinsuojelulain, eläinkuljetuslain ja eläinkuljetusasetuksen sekä 
niiden nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. 
Eviralla ei ole eläinsuojelu- tai eläinkuljetuslaissa annettua oikeutta tehdä 
tarkastuksia tiloilla tai kuljetuksissa vaan tämä toimivalta on annettu laissa 
muille viranomaisille. Eviran tehtävänä on eläinsuojelu- ja eläinkuljetuslain-
säädännön valvonnan johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen.
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10.1 Valvovat viranomaiset

Eläinsuojelusäädösten noudattamista valvovat eläinsuojeluviranomaiset. 
Eläinsuojeluviranomaisena aluehallintovirastojen alueella toimivat läänin-
eläinlääkärit ja omilla toimialueillaan kunnissa kunnaneläinlääkärit, ter-
veystarkastajat ja poliisit. Teurastamoissa ja pienteurastamoissa eläinten 
kuljetusten ja teurastuksen eläinsuojelua valvovat tarkastuseläinlääkärit ja 
valtakunnan rajoilla rajaeläinlääkärit.

Aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat voivat myös tehdä 
eläinsuojelutarkastuksia eläintenpitopaikoissa, jotka eivät ole kotirauhan 
suojaamalla alueella. He ottavat yhteyttä eläinsuojeluviranomaisiin, jos he 
havaitsevat tarkastuksessa eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa. Vuon-
na 2010 aluehallintovirastojen valtuuttamia eläinsuojeluvalvojia oli kuusi.

10.2 Viranomaisten tekemät tarkastukset ja valvonnat sekä 
mahdolliset toimet

Eläinsuojelulain ja eläinkuljetuslain ja niiden nojalla annettujen säännösten 
ja määräysten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Tarkas-
tajalla on oikeus eläimen, sen pitopaikan tai kuljetusvälineen tarkastami-
seen. 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 neu-
voja, mikäli tarkastuksissa havaitaan lieviä eläinsuojelullisia epäkohtia. Jos 
tarkastuksessa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, omistajalle annetaan 
määräys korjata eläintenpidossa havaitut puutteet määräajassa tai kielto jat-
kaa säädösten vastaista toimintaa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen teh-
dään 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 te-
hostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt 
toimet teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat 
tarkastuskäynnillä ryhtyä omistajan kustan-
nuksella myös välittömiin kiiretoimenpiteisiin 
eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli 
eläinsuojelusyyt niin vaativat. Seura- ja har-
rastuseläinten vakavissa laiminlyöntitapa-
uksissa päädytään useimmiten järjestämään 
eläimelle hoitoa muualla kuin sen kotona, 
esimerkiksi eläinhoitolassa. Tuotantoeläimil-

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/elainsuojeluviranomaiset_suomessa_/


Eläinten hyvinvointi Suomessa | Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti

68

10
 E

lä
in

te
n 

hy
vi

nv
oi

nn
in

 v
al

vo
nt

a

le 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. 
Eläimen omistaja tai haltija vastaa toimenpiteistä aiheutuneista kustannuk-
sista.

10.2.1 Luvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan tarkastukset

Eläinsuojeluvalvontaan kuuluu myös niin sanottu ennakoiva valvonta, jota 
tehdään ilman epäilyä lainsäädännön rikkomisesta. Ennakoivaa valvontaa 
on tiettyä eläintoimintaa koskevien lupien myöntäminen ja ilmoituksenva-
raisen toiminnan säännöllinen tarkastaminen. 

Luvanvaraista toimintaa ovat esimerkiksi eläinten kuljettaminen kaupallisen 
toiminnan yhteydessä, koe-eläintoiminnan harjoittaminen, eläinten käyttö 
sirkuksissa, pysyvät ja kiertävät eläinnäyttelyt sekä eläintarhat. Aluehallin-
tovirasto myöntää toimijoille edellä mainitut luvat ja niihin liittyvät todis-
tukset. Esimerkiksi koe-eläinlaitoksella, joka käyttää, toimittaa tai kasvattaa 
koe-eläimiä, tulee olla Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haettava laitoslu-
pa. Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit tekevät säännöllisesti luvanva-
raisen toiminnan, kuten eläinkuljetusten ja koe-eläintoimintaa harjoittavien 
laitosten, tarkastuksia.

Ilmoituksenvaraista toimintaa on eläinsuojeluasetuksessa tarkemmin määri-
telty ammattimainen tai muutoin laajamittainen seura- ja harrastuseläinten 
pito (esimerkiksi kennelit, ravi- ja ratsuhevostallit, eläinhoitolat ja lemmik-
kieläinkaupat), luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhaus 
sekä riistanhoidollinen tarhaus. Ilmoituksenvaraisen toiminnan pitopaik-
koja pyritään tarkastamaan säännöllisesti. Esimerkiksi hevostalleihin tehtä-
vistä tarkastuksista vastaavat tavallisesti kunnaneläinlääkärit. Tarkastuksia 
voidaan tehdä myös erilaisissa eläinkilpailuissa sekä esityksissä ja näytöksis-
sä, joissa eläimiä on mukana. Ilmoituksenvarainen toiminta pyritään tarkas-
tamaan vuosittain.

10.2.2 Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset

EU:n jäsenvaltiot valvovat tuotantoeläinten suojelua koskevien vähimmäis-
vaatimusten noudattamista tarkastamalla vuosittain edustavan määrän tuo-
tantoeläintiloja otantatarkastuksissa. Osa tiloista on valittu tarkastuksen 
kohteeksi satunnaisotannalla, osa tiettyjen eläinlajikohtaisesti määritelty-
jen riskitekijöiden perusteella. Viime vuosina satunnaisotannalla valittujen 
osuus on ollut 25 % ja riskiperusteisesti valittujen 75 % tarkastetuista tilois-
ta. Vuoteen 2009 asti näitä niin sanottuja EU-eläinsuojelutarkastuksia ovat 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/eu-tarkastukset/
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tehneet kunnaneläinlääkärit lääninhallitusten, nykyisin aluehallintoviras-
tojen, määräyksestä. Vuodesta 2010 lähtien tarkastuksista ovat vastanneet 
aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Vuonna 2007 tarkastuksia tehtiin 
valvontaohjelmassa tavoitteena ollut määrä. Vuosina 2008 ja 2009 tarkas-
tustavoitteesta toteutui 85 % ja vuonna 2010 87 %.

Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset aloitettiin vuonna 1998 vasikka- ja 
sikatilojen valvonnoilla. Vuodesta 2000 lähtien on valvottu myös turkis-
tarhoja ja yli 350 kanan munintakanaloita. Vuosina 2008–2009 valvonnat 
laajennettiin koskemaan ankka- ja hanhitiloja sekä lammas- ja vuohitiloja; 
2010 valvonnan piiriin lisättiin aikuiset, yli 6 kk:n ikäiset, naudat ja vuonna 
2011 broileritilat. Tulevina vuosina otantatarkastuksia tehdään myös muille 
tuotantoeläinlajeille. Vuosittain tarkastetaan noin 1,5 % kaikista nautatilois-
ta, 2–8 % sikatiloista, 7–15 % munintakanaloista, 5–10 % turkistarhoista,  
7 % ankka- ja hanhitiloista sekä 2 % lammas- ja vuohitiloista.

10.2.3 Täydentäviin ehtoihin liittyvä eläinten hyvinvoinnin valvonta

Maataloustukien täydentävien ehtojen valvonnan yhteydessä on valvottu 
myös eläinten hyvinvointia vuodesta 2007 lähtien. Hyvinvoinnin osalta tar-
kastetaan tietyt lainsäädännössä määritellyt vaatimukset eli indikaattorit. 
Eläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa 
olevasta lainsäädännöstä, ne eivät tuo tuotantoeläinten pidolle uusia vaati-
muksia. Täydentäviä ehtoja valvotaan tavallisesti tiloilla, jotka on otannalla 
valittu tarkastuksen kohteeksi. Valvontaa voidaan laajentaa myös sellaisille 
tiloille, joilla on jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu laiminlyönte-
jä tai jos valvontaviranomaisen tietoon on tullut eläinsuojelusäädösten lai-
minlyöntitapauksia. Ehtojen noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten (ELY-keskusten) tarkastajat sekä aluehallintovirastojen 
läänineläinlääkärit. Ehtojen laiminlyönneistä saattaa seurata tukivähennyk-
siä.

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin otantatarkastukset kohdiste-
taan yleensä nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja muniviin kanoihin. 
Kuitenkin jos tilalla on tarkastuksen yhteydessä muita tuotantoeläimiä (he-
vosia, biisoneita, tarhattuja peuroja, strutsieläimiä, ankkoja, myskisorsia, 
hanhia, kalkkunoita tai turkiseläimiä), myös nämä valvotaan. Valvontakoh-
teina ovat tietyt eläinlajikohtaiset tila- ja olosuhdevaatimukset sekä eläinten 
ruokintaa ja juottoa koskevat vaatimukset.

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/taydentavat_ehdot/
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10.2.4 Eläinkuljetusten tarkastukset

Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa 
eläinkuljetus aina, mikäli epäillään, että eläin-
kuljetuslainsäädäntöä on rikottu. Valvontavi-
ranomaisia ovat aluehallintovirastojen läänin-
eläinlääkärit alueellaan, kunnaneläinlääkäri 
ja poliisi toimialueillaan, tarkastuseläinlääkä-

ri teurastamon tai teurastuspaikan alueella sekä rajaeläinlääkäri rajanylitys-
paikan, maastapoistumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman 
alueella.

Eläinten kuljetuksia maanteillä valvoo enimmäkseen poliisi normaalin lii-
kenteen valvonnan yhteydessä. Poliisi tarvitaan aina ajoneuvon pysäyttämi-
seen. Poliisi voi käyttää tarvittaessa apunaan virkaeläinlääkäriä (kunnan- tai 
läänineläinlääkäri). Poliisilla on oikeus eläinkuljetuksen tarkastamiseen 
myös ilman epäilyä lainsäädännön rikkomisesta. Sama oikeus eläinkulje-
tusten tarkastamiseen ilman epäilyä on tarkastuseläinlääkärillä ja rajaeläin-
lääkärillä omilla toimialueillaan. Evira tai aluehallintovirasto voivat lisäksi 
määrätä virkaeläinlääkärit tarkastamaan eläinkuljetuksia. Tällaisia tarkas-
tuksia tekevät maanteillä läänineläinlääkärit yhdessä poliisin kanssa tai 
tarkastuseläinlääkärit eläinten lastaus- ja purkupaikoilla ja teurastamoissa. 
Joidenkin aluehallintovirastojen alueella tarkastetaan poliisin kanssa sään-
nöllisesti vuosittain myös hevoskuljetusautoja hevoskilpailuiden yhteydessä.

Eläinkuljetustarkastusten yhteydessä tarkastetaan myös lainsäädännön 
edellyttämät asiakirjat ja luvat. Jos valvontaviranomainen havaitsee kulje-
tuksessa epäkohtia, hänen tulee ryhtyä eläinkuljetuslainsäädännön edellyt-
tämiin toimiin. Yleisimmin valvontaviranomainen antaa eläinkuljettajalle 
määräyksen korjata epäkohdat määräajassa. Lisäksi viranomaisen tulee il-
moittaa epäkohdista eläinkuljettajaluvan tai kuljetusvälineen hyväksymisto-
distuksen myöntäneelle aluehallintovirastolle ja tietyissä tapauksissa myös 
kuljettajalle pätevyystodistuksen antaneelle aluehallintovirastolle. Eläinkul-
jettajalupa voidaan myös peruuttaa.

Suomessa eläinkuljetusten EU-eläinsuojelutarkastuksia on tehty vuodesta 
1997 lähtien. Tavoitteena on tarkastaa vuosittain 2–4 % eläinkuljetuksista.

10.2.5 Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Eläinsuojeluviranomaisella on oikeus tehdä epäilyyn perustuva eläinsuoje-
lutarkastus aina, jos on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan 
eläinsuojelusäädösten vastaisesti. Epäilyn voi eläinsuojeluviranomaiselle 
ilmoittaa kuka tahansa kansalainen. Tehdyt tarkastukset raportoidaan alue-

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/epailyyn_perustuvat_tarkastukset/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/epailyyn_perustuvat_tarkastukset/
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hallintovirastoihin, jotka toimittavat tiedot Eviralle. Evira 
kokoaa ja julkaisee tarkastusten tulokset valtakunnallises-
ti vuosittain. Poliisi ja terveystarkastajat eivät tavallisesti 
raportoi yksin tekemistään tarkastuksista aluehallintovi-
rastoihin, joten aivan kaikki tarkastukset eivät tilastoihin 
päädy.

Epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen tekee useim-
miten kunnaneläinlääkäri. Tarkastukseen voivat osallistua 
myös poliisi ja terveystarkastaja. Aluehallintovirastojen 
läänineläinlääkärit voivat hoitaa vaikeimpia tapauksia pai-
kallisen kunnaneläinlääkärin pyynnöstä tai omasta aloit-
teestaan.

10.2.6 Muu eläinten hyvinvointiin liittyvä valvonta

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, rehujen ja elintar-
vikkeiden valvontaa suunnittelee ja ohjaa Evira. Luomuvalvontaan kuului 
vuosina 2009 ja 2010 noin 4 300 toimijaa. Vuonna 2010 luomumarkkinoin-
tikieltoja annettiin vain muutamalle toimijalle. Eläintuotannon markkinoin-
tikieltoja aiheuttivat eläinten alkuperässä ja ulkoiluvaatimuksissa todetut 
sääntöjenvastaisuudet.

Eläinten hyvinvoinnin tuen valvonta on Maaseutuvirasto Mavin vastuulla. 
Valvontaa tekevät ELY-keskusten valvojat.

Koe-eläinlain noudattamista valvovat aluehallintovirastojen läänineläinlää-
kärit.

10.3 Viranomaistarkastusten ja valvontojen tulokset

10.3.1 Luvan- ja ilmoituksenvaraisen toiminnan tarkastukset

Aluehallintovirastot kirjaavat vuosittain 400–500 luvan- ja ilmoituksenva-
raisten eläintenpitokohteiden tarkastusta. Vuonna 2010 tarkastettavia ilmoi-
tuksenvaraisen eläintoiminnan kohteita oli yhteensä 3 265. Näistä tarkastet-
tiin 365. Tarkastusten kattavuus oli noin 11 %, joten tarkastustavoitteesta 
jäätiin huomattavasti.
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10.3.2 Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset

Taulukossa 3 ja kuvassa 3 on eläinlajeittain vertailtu tuotantoeläintilojen 
otantatarkastusten vuosittaisia tuloksia. Vuoden 2010 tulokset on raportoitu 
myös Eviran raportissa: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2010 (pdf).

Taulukko 3. Tuotantoeläintilojen otantatarkastukset ja eläinkuljetusten tarkastukset ja niissä 
havaitut eläinsuojelusäädösten laiminlyönnit (lähde: Evira).

2006 2007 2008 2009 2010
VASIKAT
tarkastettuja tiloja 425 421 387 334 306
laiminlyöntejä, % tarkastetuista 28 17 28 19 14
SIAT
tarkastettuja tiloja 89 92 105 96 153
laiminlyöntejä, % tarkastetuista 35 23 15 18 31
MUNIVAT KANAT
tarkastettuja tiloja 110 89 60 51 35
laiminlyöntejä, % tarkastetuista 20 17 7 18 26
TURKISELÄIMET
tarkastettuja tiloja 127 125 92 34 57
laiminlyöntejä, % tarkastetuista 26 29 18 6 61
ANKAT JA HANHET
tarkastettuja tiloja -  - 11 7 9
laiminlyöntejä, % tarkastetuista -  - 2 0 11
LAMPAAT
tarkastettuja tiloja -  -  - 28 50
laiminlyöntejä, % tarkastetuista -  -  - 29 16
VUOHET
tarkastettuja tiloja -  -  - 11 14
laiminlyöntejä, % tarkastetuista -  -  - 36 21
NAUDAT (YLI 6 KK)
tarkastettuja tiloja -  -  -  - 362
laiminlyöntejä, % tarkastetuista -  -  -  - 20

YHTEENSÄ
tarkastettuja tiloja 751 727 655 561 690
laiminlyöntejä, % tarkastetuista 27 19 22 19 28

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/esittely_toiminta_valvonta/valvonta/sektorikohtaiset_raportit_2009/raportit_2010/elainten_hyvinvoinnin_valvonta_2010.pdf
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2006 2007 2008 2009 2010
ELÄINKULJETUKSET
tarkastuksia yhteensä 443 369 328 275 348
laiminlyöntejä,  
% tarkastetuista ajoneuvoista 21 20 11 27 16
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Tuotantoeläintilojen otantatarkastuksissa havaitut eläinsuojelusäädösten laiminlyönnit, 
% tarkastetuista tiloista
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Kuva 3. Tuotantoeläintilojen otantatarkastuksissa havaitut eläinsuojelusäädösten laiminlyön-
nit, % tarkastetuista tiloista (lähde: Evira).

Vasikat ja yli 6 kk ikäiset naudat
Vasikkatilojen tarkastuksissa havaittuja yleisiä ongelmia ovat vuosina 2006–
2010 olleet pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen liittyvät laiminlyönnit, 
kuten makuualustan, rehun ja juomaveden likaisuus sekä makuupaikan mär-
kyys. 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 vuo-
den ikäisten nautojen pitäminen kytkettynä 
on kiellettyä. Usealla tilalla vasikoiden saata-
villa ei ole ollut myöskään riittävästi puhdas-
ta juomavettä. Kirjanpidon puutteiden osuus 
epäkohdista on ollut alle 4 %, vuonna 2010 
ainoastaan 2 %, joten suurin osa havaituista 
laiminlyönneistä kohdistui vasikoiden hyvin-
vointiin suoranaisesti vaikuttaviin tekijöihin.
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Vuonna 2010 valvottiin ensimmäistä kertaa 
yli kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-
olosuhteita. Laiminlyöntejä todettiin 20 %:lla 
tiloista. Yleisin ongelma oli puhtaan ja kuivan 
makuupaikan puute sekä aikuisilla naudoilla 
puutteellinen sorkkahoito. Kaikilla tiloilla ei 
ollut päivittäin riittävästi juomavettä. Useilla 
tiloilla kytkettynä pidettävät lehmät ja hiehot 
eivät pääse kesäaikaan laitumelle tai jaloit-

telutarhaan. Toisaalta ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla ei 
aina ollut asianmukaista suojaa. Kirjanpidon puutteiden osuus epäkohdista 
oli vain 2 %, joten suurin osa havaituista laiminlyönneistä kohdistui suoraan 
nautojen hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Siat
Sikatiloilla tyypillisiä laiminlyöntejä vuosina 2006–2010 ovat olleet koneel-
lisen ilmanvaihdon hälytysjärjestelmän puuttuminen sekä virike- ja pesän-
rakennusmateriaalin vähäisyys. Sioille ei esimerkiksi ole annettu riittävästi 
virikemateriaalia, kuten olkia tai turvetta, tai emakoille sopivaa materiaalia 
pesän rakentamista varten. Kaikilla tiloilla ei ole kaikilta osin noudatettu ti-
lavaatimuksia, eikä veden saanti ole aina ollut riittävää. Tarkastuksissa on 
myös havaittu,  että usealla tilalla pikkuporsaiden hampaita on katkaistu 
edelleen rutiininomaisesti, ja karjuporsaita kastroitu vanhempana kuin lain-
säädäntö sallii. Kymmenisen prosenttia sikatiloilla havaituista laiminlyön-
neistä on johtunut kirjanpidon puutteista.

Munivat kanat
Kanaloissa yleisimpiä ongelmia viime vuosina ovat olleet kanojen kynsien 
hiomavarusteiden puuttuminen sekä tilanahtaus. Vuonna 2009 laiminlyön-
tien määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli kymmenen prosenttiyksik-
köä, mikä johtunee valvonnan riskiperusteisuuden tehostumisesta. Yli 70 % 
kaikista havaituista laiminlyönneistä oli avokanaloissa, joissa kanoja pidet-
tiin liian ahtaasti eikä niillä ollut riittävästi tilaa syödä ja juoda. Monessa 
avokanalassa on myös ollut puutetta riittävästä orsi- ja munintatilasta. Kir-
janpidon laiminlyöntejä ei juuri ole ollut.

Turkiseläimet
Turkistilojen ongelmakohdiksi ovat osoittautuneet pureskelu- ja virikemate-
riaalin puuttuminen, tilavaatimusten alittuminen sekä joissain tapauksissa 
kettujen hyllyjen puuttuminen. Tilat eivät myöskään aina ole olleet pako-
varmoja. Vuoden 2009 tarkastuksissa vain kahdella tarhalla (6 %) todettiin 
puutteita eläinsuojelusäädösten noudattamisessa, mutta vuonna 2010 kirjat-
tujen laiminlyöntien määrä kymmenkertaistui. Yleisimpiä ongelmia vuonna 
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2010 olivat häkkirakenteiden turvallisuuden puutteet, eläinten pitäminen 
liian ahtaissa oloissa, makuuhyllyjen ja virikemateriaalin puute, tarhan pa-
kovarmuuden laiminlyönti ja puutteellinen kirjanpito.

Ankat ja hanhet sekä lampaat ja vuohet
Ankka- ja hanhitiloja tarkastettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008 ja lam-
mas- ja vuohitiloja 2009. Ankka- ja hanhitiloilla epäkohtia on havaittu vä-
hän. Vuonna 2009 noin kolmanneksella lammas- ja vuohitiloista todettiin 
eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, mikä oli selvästi enemmän kuin 
muilla eläinlajeilla, mutta vuoden 2010 tarkastuksissa epäkohtien osuus oli 
jo pienempi. Sekä lampailla että vuohilla yleisimmät laiminlyönnit liittyivät 
pitopaikan puhtauteen, tilavaatimuksiin ja pitopaikan rakenteiden turvalli-
suuteen. Myös puhtaan ja kuivan makuupaikan sekä veden saannin puute oli 
ongelmana joillain lammastiloilla.

10.3.3 Täydentäviin ehtoihin liittyvä eläinten hyvinvoinnin valvonta

Vuosina 2007–2008 täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin valvon-
noissa havaittiin eläinsuojelusäädösten laiminlyöntejä reilulla 10 %:lla val-
votuista tiloista.

Vuonna 2009 seuraamuksia tuli otantaan kuuluvista tiloista noin 19 %:lle ja 
vuonna 2010 noin 14 %:lle valvotuista tiloista (taulukko 4). Valvontaa laajen-
nettiin 2009 koskemaan myös sellaisia tiloja, joiden osalta oli jonkun muun 
valvonnan yhteydessä herännyt epäily eläinsuojelulainsäädännön laimin-
lyönneistä. Näistä otannan ulkopuolella tarkastetuista 57 tilasta lähes kai-
kille, 52 tilalle, koitui tukiseuraamuksia. Vuonna 2010 otannan ulkopuolisia 
tiloja tarkastettiin 123 ja tukiseuraamuksia koitui 111 tilalle.
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Yleisimpiä säädösten laiminlyöntejä vasikkatiloilla olivat liian pienet karsinat 
sekä se, että vasikat eivät voineet nähdä tai kosketella lajitovereitaan. Muuta-
milla tiloilla yli kahdeksan viikon ikäisiä vasikoita pidettiin säädösten vastaisesti 
yksittäiskarsinoissa tai kytkettyinä. Myös karsinoiden kuivittamisessa oli puut-
teita. Sikatiloilla yleisin puute oli, ettei sikojen saatavilla ollut jatkuvasti ja riit-
tävästi sellaista materiaalia, jonka avulla siat voivat toteuttaa lajinomaisia käyt-
täytymistarpeitaan, kuten tonkimista ja tutkimista. Kanaloissa avokanaloiden 
mitoista, eläintiheyksistä ja virikkeistä annettuja vaatimuksia rikottiin yleisim-
min. Kanoja pidettiin liian tiheästi, juottonippoja ja kuppeja ei ollut riittävästi, 
kanojen käytössä ei ollut pehkua nokkimista ja kuopimista varten eikä muninta-
pesiä tai orsia ollut riittävästi.

 ● Evira: Eläinlajikohtaiset täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointivaati-
mukset, viljelijäoppaan liitteet 4 ja 5.

 ● Maaseutuvirasto: Täydentävien ehtojen ohjeet.
 ● Evira: Täydentävien ehtojen vuosien 2009 ja 2010 valvontatulokset indi-

kaattorikohtaisesti.
 ● Evira: Tukivalvonta 2010 (pdf).

10.3.4 Eläinkuljetusten tarkastukset

Vuosina 2000–2010 eläinsuojeluviranomaiset tarkastivat yhteensä 3 800 eläin-
kuljetusta, joista keskimäärin 23 %:ssa havaittiin eläinsuojelullisia epäkohtia 
(taulukko 3, kuvat 4 ja 5). Suurimman osan eläinkuljetusten EU-tarkastuksista 
tekivät tarkastuseläinlääkärit teurastamoissa kuljetusten purkamisen yhteydes-
sä. Lisäksi läänineläinlääkärit tarkastivat kuljetuksia tien päällä tai lähtöpaikas-
sa. Keskimääräinen eläinten kuljetusaika vuosina 2007–2010 tarkastetuissa 
kuljetuksissa oli noin neljä tuntia. Tarkastetuista kuljetuksista 4–8 % ylitti kes-
toltaan kahdeksan tuntia. Eläinkuljetusten valvonta ja valvonnan tulokset löyty-
vät Eviran sivuilta.

Eläinkuljetusten laiminlyöntitapauksissa on tyypillistä, että samassa kulje-
tuksessa todetaan useita rikkomuksia. Yksittäisiä epäkohtia on muun muassa 
pätevyystodistuksiin, eläinkuljettajalupiin ja kuljetusasiakirjoihin liittyvissä 
vaatimuksissa; ajoneuvon kuntoon ja turvallisuuteen (esimerkiksi eläinkulje-
tusmerkinnän puuttuminen ajoneuvosta) sekä eläinten tarkastus- ja hoitomah-
dollisuuteen liittyvissä vaatimuksissa; eläinten kuormaustiheydessä; eläinten 
käsittelyssä tai hoidossa kuljetuksen aikana; eläinten erottelussa ja kytkemises-
sä 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 kuljetuk-
seen. Epäkohtia todetaan säännöllisesti myös pitkien kuljetusten lisävaatimus-
ten noudattamisessa. Yleisimpiä ongelmia ovat puutteet juomavesijärjestelmäs-
sä sekä lämpötilan kirjaamis- ja hälytysjärjestelmässä.

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=118
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=118
http://www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/taydentavatehdot.html
http://www.evira.fi/portal/12663
http://www.evira.fi/portal/12663
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/esittely_toiminta_valvonta/valvonta/sektorikohtaiset_raportit_2009/raportit_2010/tukivalvonta_2010.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelun_valvonta/elainkuljetusten_valvonta/
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Kuva 4. Tarkastettujen eläinkuljetusten määrät vuosina 2000–2010 (lähde: Evira).
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Kuva 5. Eläinkuljetuksissa havaittujen laiminlyöntien prosenttiosuus tarkastetuista kuljetuk-
sista vuosina 2000–2010 (lähde: Evira).
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10.3.5 Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehdään vuosittain vajaat 3 
500, joista joka toisessa on todettu eläinsuojelullisia laiminlyöntejä. Tuotan-
toeläinten pitopaikkoja tarkastetaan hieman seura- ja harrastuseläinten pito-
paikkoja enemmän, ja niissä on myös todettu lieviä laiminlyöntejä enemmän 
kuin seura- ja harrastuseläinten pitopaikoissa. Vakavien eläinsuojelullisten 
laiminlyöntien osuus on ollut tarkastetuissa seura- ja harrastuseläintapauk-
sissa tuotantoeläintapauksia suurempi.

Tarkastusmäärät ja tarkastusten tulokset ovat viime vuosina pysyneet sa-
mansuuntaisina (taulukko 5). Vuonna 2007 raportoitiin viranomaisten te-
kemien tarkastusten lisäksi yli 400 ja vuonna 2008 vajaat 300 silloisten lää-
ninhallitusten valtuuttamien eläinsuojeluvalvojien suorittamaa tarkastusta. 
Vuonna 2009 yli 80 % seura- ja harrastuseläintarkastuksista kohdistui kis-
soihin tai koiriin, kun taas tuotantoeläintiloilla tarkastettiin epäilyn perus-
teella eniten nautojen (45 %) ja hevosten (23 %) pito-olosuhteita. Vuonna 
2010 tarkastettiin lähes 1 000 tuotantoeläintilaa enemmän kuin aiempina 
vuosina, mutta tulokset pysyivät samansuuntaisina.

Aluehallintovirastojen oman toimialan peruspalveluiden vuoden 2010 ar-
vion mukaan uusintatarkastuksia vaatineiden, epäilyyn perustuvien eläin-
suojelutarkastusten loppuunsaattaminen ei ollut tehokasta. Vuoden 2010 
tavoitteena oli, että yli 90 % kiellon tai määräyksen saaneista tarkastuskoh-
teista tarkastetaan uudelleen määräajan umpeutumisen jälkeen. Uusinta-
tarkastuksia tehtiin noin 50 % kiellon tai määräyksen saaneista kohteista, 
mikä on tavoitetta vähemmän. Lisätietoa raportista: Aluehallintovirastojen 
keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2010.

http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ajankohtaista/julkaisut/Documents/2011/AVI%20peruspalvelut%202010LR.pdf
http://www.avi.fi/fi/virastot/pohjoissuomenavi/Ajankohtaista/julkaisut/Documents/2011/AVI%20peruspalvelut%202010LR.pdf
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Taulukko 5. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset (lähde: Evira).

2007 2008 2009 2010

Tarkastuksia, kpl Yhteensä 3 500 3 300 3 200 4 300

Lemmikkieläin-
kohteita 1 500 1 600 1 500 1 400

Tuotantoeläin-
kohteita 2 000 1 700 1 700 2 700

Muu eläin tai 
määrittelemätön 200

Laiminlyöntejä*, 
% tarkastetuista kohteista Yhteensä 40 41 39 38

Lemmikkieläin-
kohteita 39 30 32 31

Tuotantoeläin-
kohteita 41 52 46 45

Vakavia laiminlyöntejä**, 
% tarkastetuista kohteista Yhteensä 8,5 9,5 9,5 6,5

Lemmikkieläin-
kohteita 13 15 15 9

Tuotantoeläin-
kohteita 4 4 4 4

*laiminlyöntitapauksessa annetaan määräys korjata eläinten olosuhteet

**vakavassa laiminlyöntitapauksessa ryhdytään välittö-
miin toimiin eläimen hyvinvoinnin turvaamiseksi

10.4 Viranomaisvalvonnan suunnittelu ja onnistuminen

Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 
(VASU) valmistelusta vastaa Evira. Eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonta-
ohjelma (EHO) on VASU:n osa. EHO:n tavoitteena on tehostaa ja yhdenmu-
kaistaa Eviran ohjaamaa valvontaviranomaisten toimintaa, lisätä valvonnan 
suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua sekä yhtenäistää valvontakäy-
täntöjä koko maassa ja varmistaa toiminnanharjoittajien samanarvoinen 
asema. Ohjelma sisältää myös monivuotisia valvontahankkeita, joiden to-
teutukseen eläinlääkintähuollon valvontaviranomaiset osallistuvat. Ohjel-
maan mukaan otettujen hankkeiden tavoitteena on tukea uuden ja osittain 
myös pitkään voimassa olleen lainsäädännön toimeenpanoa ja näille alueil-
le asetettuja keskeisiä kansallisia tavoitteita. EHO-ohjelmalla pyritään var-
mistamaan, että vastuutahot varaavat riittävät henkilö- ynnä muut resurssit 
valvontatehtäviin ja eläinlääkäripalveluihin koko maassa. VASU:n toteutu-
misesta raportoidaan EU komissiolle vuosittain. Raportit Suomen elintarvi-
keketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman (VASU) toteutu-

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=256
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=228
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/
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misesta voi ladata Eviran sivuilta. VASU:n toteutumisraportti kokoaa yhteen 
tiedot suoritetusta valvonnasta, valvonnassa havaituista puutteista sekä niis-
tä annetuista seuraamuksista.

EU jäsenvaltioiden pitää vuosittain raportoida komissiolle tuotantoeläinti-
lojen otantatarkastuksista sekä elävien eläinten kuljetusten tarkastuksista ja 
näiden tuloksista. Jäsenvaltioiden raportit eläinten kuljetusten tarkastusten 
tuloksista vuosilta 2007–2010 ovat ladattavissa komission sivulta.

The Food and Veterinary Office (FVO) palvelee EU:n komissiota tarkastamal-
la muun muassa, miten yhteisön eläinten hyvinvointiin liittyvät säädökset on 
pantu täytäntöön yhteisön alueella. FVO tarkastaa myös EU:n tuontisäädös-
ten noudattamista muissa kuin jäsenmaissa. Jäsenvaltioihin kohdistuneiden 
tarkastusten tuloksia voi lukea jokaisen jäsenvaltion maaprofiilista, country 
profiles. Suomessa tehtyjen tarkastusten tuloksia voi hakea valitsemalla Fin-
land.

FVO arvioi Suomessa viimeksi vuonna 2009 eläinten hyvinvointia koskevaa 
valvontajärjestelmää maatiloilla, teurastamoissa ja eläinkuljetuksissa. Ar-
vioinnin päähavainto oli, että järjestelmä toimi hyvin ja valvontavelvoitteet 
täytettiin. Alueelliset toimivaltaiset viranomaiset eivät arvion mukaan olleet 
kuitenkaan riittävästi varmistaneet, olivatko kunnaneläinlääkärit tarvitta-
essa ryhtyneet jatkotoimiin ja vieneet tarkastukset loppuun asti. Raportissa 
esitettiin myös, että riskiperusteisuutta eläinkuljetusten valvonnassa tulee 
edelleen kehittää.

 ● FVO:n yleiskatsaukset General Overview Reports.
 ● FVO:n vuosikertomukset, annual report (uusin vuodelta 2008).

10.5 Valvonta kehittyy

Lisää valvovia eläinlääkäreitä
Uudistetun eläinlääkintähuoltolain (765/2009) yhtenä 
tehtävänä on varmistaa eläinsuojeluvalvonnan erotta-
minen kunnaneläinlääkäreiden muista tehtävistä, lähin-
nä eläinlääkäripraktiikasta. Tavoitteena on saada kunnat 
palkkaamaan valtion varoin, maa- ja metsätalousministe-
riön talousarvion eläinlääkintähuoltomäärärahalla (vuon-
na 2011 noin 4 miljoonaa euroa), alueelleen pelkästään 
valvontatehtäviin keskittyviä virkaeläinlääkäreitä. Syksyl-
lä 2011 näitä virkaeläinlääkäreitä oli palkattu kuntiin 39. 
Eläinlääkintähuoltolain myötä on aluehallintovirastoihin 
myös saatu 15 uutta läänineläinlääkäriä, jotka tekevät tuo-
tantoeläintilojen otantatarkastuksia, valvovat täydentävien 

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/esittely/toiminta/valvonta/arviointi_ja_raportit/
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/inspections_reports_reg_1_2005_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/inspections_reports_reg_1_2005_en.htm
http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles_en.cfm
http://ec.europa.eu/food/fvo/specialreports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/fvo/annualreports/ann_rep_2008_en.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090765
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ehtojen toteutumista ja avustavat kunnaneläinlääkäreitä vaikeiden eläinsuo-
jelutapausten hoidossa. 

Riskiperusteisuus korostuu otantavalvonnoissa
Eläinsuojelusäädösten noudattamisen otantavalvontaa kehitetään edelleen 
riskiperusteiseen suuntaan. EU:n edellyttämiä tuotantoeläintilojen otanta-
tarkastuksia tehdään erityisesti niille tiloille, joilla arvioidaan olevan suuren-
tunut riski eläinsuojeluongelmien esiintymiselle. Tällaisen riskin voi muo-
dostaa muun muassa aiemmassa tarkastuksessa tilalla havaittu laiminlyönti 
tai se, että toiminnassa olevan eläintuotantotilan tapahtumista ei ole tullut 
viranomaisille tietoa vähään aikaan. Kun Eviran tavoitteen mukaan 75 % tar-
kastuksista tehdään tällaisille suuremman riskin tiloille ja loput 25 % tiloista 
valitaan satunnaisotannan perusteella, on odotettavissa, että huomautetta-
vaa löytyy enemmän kuin jos kyseessä olisi pelkkä satunnaisotanta.

10.6 Virallisen valvonnan projekteja

Virallisen valvonnan lisäksi Evirassa toteutetaan eläinten hyvinvoinnin toi-
menpideohjelmia sekä monia eläinten terveys- ja hyvinvointivalvontaohjel-
man (EHO) mukaisia hankkeita, joiden tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin 
edistäminen. Vuoden 2012 hankkeita ovat viljeltävien kalojen hyvinvointi 
sekä munivien kanojen häkkikasvatus. Edellisten vuosien hankkeita ovat 
muun muassa olleet eläinsuojeluvalvonnan riskiperusteisuuden kehittämi-
nen, eri eläinlajien ulkokasvatusolosuhteiden vaatimukset sekä uudistuvan 
lainsäädännön vaatimuksiin valmistautuminen.

Eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelmat
Evira pyrkii ennaltaehkäisemään eläintiloilla valvonnassa säännöllisesti il-
meneviä eläinsuojeluongelmia eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman 
avulla. Toimenpideohjelmien kohde vaihtuu vuosittain. Vuoden 2010 toi-
menpideohjelman kohteena olivat vasikat, vuonna 2011-2012 siat ja vuoden 
2013 kohteeksi on valittu turkiseläimet. Toimenpideohjelmassa tarkastellaan 
vuosittaisissa eläinsuojelutarkastuksissa havaittuja yleisimpiä laiminlyönte-
jä 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.

Porojen tarhaus
Lapin aluehallintovirasto ja Lapin kunnaneläinlääkärit tekivät vuosina 
2008–2010 porojen osavuotisten tarhojen valvontaprojektin. Porotarhoille 
tehtiin hankkeen aikana yhteensä 96 valvontakäyntiä. Käynneillä havain-
noitiin tarhassa pidettävien porojen määrää ja tarhausaikaa, tarhan kokoa, 
osastointia ja turvallisuutta sekä porojen ruokintaa, juottoa, hoitoa ja lääki-

http://www.evira.fi/portal/55781
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minlyöntejä havaittiin yhdellä tarhalla.

Nautojen jaloitteluvaatimusten toteutumi-
nen
Evira ja aluehallintovirastot toteuttivat kesinä 
2009–2010 projektin nautojen jaloitteluvaa-
timuksen toteutumisesta. Tarkastuksen koh-
teiksi valittiin pääasiassa tiloja, joilla pidettiin mahdollisena, että jaloittelu-
vaatimuksen noudattamisessa olisi puutteita. Projektin aikana tarkastettiin 
383 tilaa, joista vajaalla kolmanneksella oli puutteita jaloittelun järjestämi-
sessä. Aluehallintovirasto voi myöntää vapautuksen laitumelle tai jaloitte-
lutilaan 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 %).

10.7 Vapaaehtoinen eläinsuojelun neuvontatoiminta

Eläinsuojeluviranomaisten lisäksi eläinsuojelun neuvontaa antavat SEY Suo-
men Eläinsuojeluyhdistysten liito ry:n noin 120 vapaaehtoista eläinsuojelu-
neuvojaa, jotka tekevät käyntejä saamiensa ilmoitusten perusteella. SEYllä 
on ollut toimintaa jo vuodesta 1902 lähtien. Neuvojien toiminta-aluetta on 
koko Suomi ja kaikki eläinlajit. He eivät anna määräyksiä, vaan neuvoja ja 
ohjeita eläinten hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat tehneet käyntejä yli 27 000 
eläintenpitopaikassa. Käynnit ovat koskeneet yli 156 000 eläinyksilön pitoa. 
Vuonna 2009 SEYn neuvojat tekivät yhteensä 1 558 eläinsuojeluneuvonta-
käyntiä yhteensä 1 494 eläintenpitopaikkaan. Keskeisiä kohteita olivat asu-
tuskeskuksissa koirien ja kissojen pito-olosuhteet ja pitopaikat. Käynneistä 
53 % johti ilmoituksiin viranomaisille. Neuvontakäynnit on raportoitu SEYn 
vuosikertomuksessa.

Kennelneuvoja on Suomen Kennelliiton kouluttama ja valtuuttama vapaa-
ehtoinen henkilö, joka neuvoo kasvattajia ja koiranomistajia koiranpitoon 
liittyvissä asioissa. Kennelneuvojia on noin 49, ja he tekivät 318 neuvonta-
käyntiä vuonna 2010.

Suomen Ratsastajainliiton tallitarkastajat tekevät vuosittaiset käynnit hy-
väksytyille liiton jäsenkouluille ja -talleille ja tarkastavat hyväksyntää ha-
kevat tallit. He myös neuvovat yrittäjiä ja tallityöntekijöitä ajankohtaisissa 
asioissa.

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/ajankohtaista/arkisto/?bid=2493
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/ajankohtaista/arkisto/?bid=2493
http://www.sey.fi/files/3119/EY_vuosikert.-09.pdf
http://www.sey.fi/files/3119/EY_vuosikert.-09.pdf
http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusjakasvatus/kennelneuvonta/etusivu.htm
http://www.ratsastus.fi/ratsastuskoulut_ja_tallit/talliyrittajille/tallitarkastus
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Tuotanto- ja teuraseläinten 
oikeudellisen hyvinvoinnin valvontaan 
liittyvä viranomaistoiminta

Eläinsuojelulain tarkoitus ja sen merkitys
Eläinsuojelulain (ESL 247/1996) tarkoituksena on suojella eläimiä par-
haalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää 
eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Eläimen hyvinvointia ei hallituk-
sen esityksessä eikä lainsäädännössä ole tarkasti määritelty. Hyvinvoin-
nin edistämisen tulisi kuitenkin sisältyä siihen harkintaan, joka liittyy lain 
nojalla tapahtuvaan tarkempaan aineelliseen sääntelyyn, ja myös näkyä 
niissä hallintotoimissa, joihin eläinsuojeluviranomainen valvontatoimin-
nassaan ryhtyy. Ei siis riitä, että eläimen kärsimystä, kipua tai tuskaa py-
ritään pelkästään minimoimaan.

Viranomaistoiminta eläinsuojeluvalvonnassa vuosina 1996–2006
Väitöskirjassani (Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs 
välbefinnande, 2011, Åbo Akademi) tutkimuksen kohteena ovat olleet sekä 
eläimen suojelun ja hyvinvoinnin sääntely että eläinsuojeluviranomaisten 
toiminta (eläimen omistajan oikeussuoja). Tässä raportoidaan ainoastaan 
tuloksista eläinsuojeluvalvonnan viranomaistoiminnasta vuosina 1999–
2006.

Ilmoitukset ja päätökset, joita teurastamoissa toimivat tarkastuseläinlää-
kärit tekevät eläinsuojelulain nojalla, ovat yleensä olleet selkeästi ja tar-
kasti kirjattuja. Tarkastuseläinlääkärien valvontatoiminnassa kynnys 
sille, mitä on pidetty tarpeettomana kärsimyksenä, on kuitenkin asetettu 
eläimen kannalta korkealle. Epäkohdat, joihin on puututtu eläinsuojelu-
päätöksin, ovat ylittäneet selkeästi eläinsuojelulainsäädännön noudatta-
misena pidettävän rajan. Epäkohtia ei välttämättä ole ilmoitettu poliisille 
eläinsuojelulain mukaisesti, vaikka kyseessä olisi ollut selkeä eläinsuojelu-
lainsäädännön noudattamatta jättäminen.

Kunnaneläinlääkärin valvontatoiminnassa kirjaamiskäytäntö on ollut 
vaihtelevaa ja osittain ristiriidassa epäkohtien korjaamiseksi määrätty-
jen toimenpiteiden kanssa. Toimiin ei ole aina ryhdytty, vaikka epäkohtia 
on todettu. Yleensä kunnaneläinlääkärit eivät ole 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. Perus-
tellun päätöksen tarkoituksena on suojella asianosaista mielivaltaiselta 

https://www.doria.fi/handle/10024/73893
https://www.doria.fi/handle/10024/73893
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Vieraskynän kirjoittaja Birgitta Wahlberg on 
julkisoikeuden tutkija  Åbo Akademista.

hallintotoiminnalta. Perustelu on oleellista myös päätöksenteon arvioimi-
sen ja hallintotoimien avoimuuden edistämisen kannalta.

Ylempien eläinsuojeluviranomaisten virkatoimintaa kuvastaa tunnusmai-
simmin se, että viranomainen on ensisijaisesti vastannut ulkoa tuleviin 
ärsykkeisiin. Viranomaistoiminnan itsenäinen, eläinten hyvinvointia edis-
tävä toiminta on jäänyt vähäisempään rooliin. Toiminta on ollut passii-
vista 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.
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11 Eläinsuojelurikokset ja 
eläintenpitokielto

Eläinsuojelulainsäädännön vastaiset teot on Suomessa kriminalisoitu eläin-
suojelurikoksena, törkeänä eläinsuojelurikoksena, lievänä eläinsuojelurikok-
sena, eläinsuojelurikkomuksena sekä eläinkuljetusrikkomuksena. Kolmesta 
ensin mainitusta säädetään rikoslaissa (17:14–15 §). Eläinsuojelurikkomuk-
sesta säädetään eläinsuojelulaissa (54 §) ja eläinkuljetusrikkomuksesta 
eläinkuljetuslaissa (39 §). Eläinsuojelurikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai 
enintään kaksi vuotta vankeutta. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta voidaan 
tuomita ainoastaan vankeusrangaistus, ja rangaistusasteikko on vähintään 
neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Koe-eläintoiminnasta 
annetun lain rikkomisesta säädetään koe-eläinlaissa (37 §) ja metsästysri-
koksesta sekä törkeästä metsästysrikoksesta rikoslaissa (48 a:1–1a §).

11.1 Ilmoitukset poliisille

Rikosepäilyilmoitus
Poliisi saa tiedon epäillyistä eläinsuojelulain rikkomisista eri tavoin. Eläin-
suojeluviranomaisen on viipymättä ilmoitettava poliisille, jos on syytä epäil-
lä, että eläinsuojelulainsäädäntöä on rikottu (eläinsuojelulaki 63 §). Kansa-
lainen voi tehdä ilmoituksen eläinsuojeluviranomaiselle, jos hän epäilee, että 
eläinsuojelulainsäädäntöä ei noudateta.

Esitutkinnasta päättää poliisi
Poliisi tekee saamastaan eläinsuojeluilmoituksesta esitutkinnan, ja tutkin-
nanjohtaja päättää, onko tutkintaa aiheellista jatkaa. Esitutkinnan jälkeen ja 
sen perusteella tapaus voi päätyä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

Poliisille tehtiin vuonna 2009 noin 560 eläinsuojeluilmoitusta, joista valta-
osassa, noin 470 tapauksessa, oli toimittu eläinsuojelulainsäädännön vastai-
sesti. Poliisille ilmoitetut ja poliisin selvittämät eläinsuojelurikokset vuosina 
2007–2010 käyvät ilmi kuvasta 6.
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Kuva 6. Poliisille ilmoitetut ja poliisin selvittämät eläinsuojelurikokset 2007–2010.

11.2 Eläinsuojelurikosasiat syyttäjillä

Eläinsuojelurikosasioita on lukumääräisesti vähän moniin muihin rikoksiin 
verrattuna. Syyttäjille eläinsuojeluun liittyviä rikosepäilyjä saapuu noin 200 
tapausta vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2007 syyttäjät saivat käsiteltäväk-
seen 186 ja vuonna 2009 kaikkiaan 218 eläinsuojelurikosepäilyä.

Paikallisissa syyttäjänvirastoissa ei ole eläinsuojelurikoksiin erikoistuneita, 
näiden rikosasioiden käsittelyyn nimitettyjä syyttäjiä. Käytännössä eläinsuo-
jelurikokset saattavat kuitenkin paikallisissa virastoissa ohjautua aina joille-
kin tietyille syyttäjille. Suomessa on lisäksi käytössä niin sanottu avainsyyt-
täjäjärjestelmä. Avainsyyttäjät hoitavat erikoisosaamista vaativia juttuja ja 
voivat toimia oman erikoistumisalansa jutuissa syyttäjinä koko valtakunnan 
alueella. Eläinsuojelurikokset kuuluvat avainsyyttäjäjärjestelmässä ympäris-
tö- ja luonnonvararikoksiin.

11.3 Eläinsuojelurikostuomiot

Eläinsuojelurikostuomioiden (eläinsuojelurikos, lievä eläinsuojelurikos ja 
eläinsuojelurikkomus) lukumäärä on viime vuosina vaihdellut vuoden 2007 
kaikkiaan 107 tapauksesta vuoden 2009 126 tapaukseen (taulukko 6). Esi-
merkiksi vuonna 2007 varsinaisesta eläinsuojelurikoksesta tuomittiin 93 
henkilöä, joista suurimmalle osalle tuomittiin sakkoja. Eläinkuljetusrikko-
muksesta tuomitaan vuosittain muutama henkilö; vuonna 2007 tuomion 
eläinkuljetusrikkomuksesta sai kaksi henkilöä.
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Taulukko 6. Eläinsuojelurikoksesta, lievästä eläinsuojelurikoksesta ja eläinsuojelurikkomuk-
sesta käräjäoikeuksissa tuomittujen lukumäärät vuosina 2007–2010 (lähde: Valtakunnan-
syyttäjänvirasto).

2007 2008 2009 2010
Eläinsuojelurikos  
(rikoslaki 17:14 §) 93 92 109 101
Lievä eläinsuojelurikos 
(rikoslaki 7:15 §) 5 5 2 2
Eläinsuojelurikkomus  
(eläinsuojelulaki 54 §) 9 17 15 18
Yhteensä 107 114 126 121

11.4 Eläintenpitokielto

Sakko- tai vankeusrangaistuksen lisäksi eläinsuojelurikoksesta tuomitulle 
henkilölle voidaan eläinten suojelemiseksi määrätä eläintenpitokielto. Eläin-
tenpitokiellon määrää tuomioistuin käsitellessään eläinsuojelurikosasiaa. 
Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu henkilö määrätään eläintenpito-
kieltoon (rikoslaki 17:23 §). Tuomioistuin voi kuitenkin poikkeuksellisesti 
jättää kiellon määräämättä, jos siihen on erityisen painavia syitä. Eläinsuo-
jelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta tuomitulle voidaan myös 
määrätä eläintenpitokielto. Eläintenpitokielto voidaan määrätä myös henki-
lölle, joka tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinkuljetusrikkomuk-
sesta, jos 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 erityi-
sistä syistä määrätä, että tuomittu saa edelleen kokonaan tai osaksi omistaa 
eläimiä. Eläintenpitokielto voi koskea tiettyjä eläinlajeja tai eläimiä yleensä. 
Kielto voidaan määrätä vähintään yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi. 
Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään rikoslaissa. Eläinten-
pitokieltoa on tavallisesti noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Myös 
eläintenpitokiellon määräämiseen liittyvä tuomio eläinten tuomitsemisesta 
valtiolle menetetyksi voidaan yleensä panna täytäntöön muutoksenhausta 
huolimatta. Useimpia maataloustukia ei makseta eläinsuojelurikokseen syyl-
listyneelle eläintenpitokiellon aikana.

Oikeusrekisterikeskus pitää rekisteriä eläintenpitokielloista. Rekisteriin 
talletetut tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
nojalla periaatteessa salassa pidettäviä. Eläintenpitokieltorekisteristä anne-
tussa laissa säädetään kuitenkin rekisteritietojen luovuttamisesta. Tietoja 
voidaan luovuttaa laissa säädetyille viranomaisille teknisen käyttöyhteyden 
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avulla, jolloin tieto on viranomaisten saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoi-
na. Lisäksi erillisessä laissa säädetään, millä edellytyksillä tietoja voidaan 
luovuttaa yksityisille henkilöille.

Eläintenpitokieltoon määrättyjen lukumäärä on vuosina 2005–2010 vaih-
dellut 38 ja 64 välillä. Määräaikaisia eläintenpitokieltoja määrätään luku-
määräisesti huomattavasti enemmän kuin pysyviä eläintenpitokieltoja. Mää-
rätyt eläintenpitokiellot vuosina 2007–2010 on esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Eläintenpitokiellot vuosina 2007–2010 (lähde: Tilastokeskus).

2007 2008 2009 2010
Määräaikaiset eläintenpi-
tokiellot, tuomittujen lkm 33 55 44 36
Määräaikaisen eläin-
tenpitokiellon keskimää-
räinen kesto, vuosia 4,0 3,8 4,4 4,0
Pysyvät eläintenpitokiel-
lot, tuomittujen lkm 5 9 11 14
Tuomittuja eläintenpi-
tokieltoja yhteensä 38 64 55 50

Linkkejä

 ● Oikeusministeriön työryhmämietintö vuodelta 2009: Eläinsuojelurikos-
ten seuraamuksien tehostaminen.

http://www.om.fi/1238674461893
http://www.om.fi/1238674461893
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12 Katsaus eläinten hyvinvointiin 
maailmalla

Eläinten hyvinvointi kytkeytyy maailmanlaajuisiin kysymyksiin ympäristön 
kestävyydestä, ravinnon riittävyydestä ja eläintuotteiden kulutuksen oikeu-
tuksesta. Ihmiskunta käyttää vuosittain noin 60 miljardia tuotantoeläintä 
ravinnokseen. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ennusteen mu-
kaan lihan ja maidon kulutus kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, jol-
loin tarvittavat tuotantoeläinmäärätkin kaksinkertaistuisivat 120 miljardiin. 
Vuonna 2002 maailmassa tuotettiin ja kulutettiin keskimäärin 40 kg lihaa 
henkilöä kohti. Samana vuonna Euroopan lihantuotanto oli 72 kg henkilöä 
kohti ja kulutus keskimäärin 74 kg eurooppalaista kohti (World Resources 
Institute). Ihmisten vieraantuminen ruuantuotannosta ja ruuan hintakilpai-
lun aiheuttama tuotannon tehostaminen vaikuttavat siihen, että panostukset 
eläinten hyvinvointiin maailmanlaajuisesti ovat marginaalisia.

12.1 Euroopan eläinten hyvinvointipolitiikka

12.1.1 Lissabonin sopimus ja eläinten hyvinvointi

Lissabonin sopimus on tullut voimaan 1. joulukuuta 2009. Sopimuksel-
la ajanmukaistetaan EU:n toimielimiä (kuva 7, Marko Ruonalan teoksesta 
EU-perusteos, 2011) ja parannetaan sen työskentelymenetelmiä. Lissabonin 
sopimus vahvistaa demokratiaa EU:ssa ja unionin valmiuksia edistää kan-
salaistensa 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 alu-
eelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyk-
siä sekä tapoja.’’

Eläinten hyvinvointi on siis osa EU:n perussopimusta, kun se ennen Lissabo-
nin sopimusta oli julistuksellinen lisäosa. Amsterdamin sopimuksessa vuon-
na 1997 todettiin eläinten olevan tuntevia olentoja. Lissabonin sopimuksen 
merkittävin vaikutus on, että se edellyttää EU-instituutioita ottamaan eläin-
ten hyvinvoinnin huomioon ja arvioimaan sen toteutumista politiikanteossa, 
niin maataloudessa ja eläinkuljetuksissa kuin teknologisessa kehityksessä 
(kuten geeniteknologiassa) sekä kalataloudessa. Uskonnollisten ja kansallis-
ten perinteiden huomioimista kuitenkin painotetaan, minkä vuoksi esimer-
kiksi valaanpyynti Färsaarilla ja uskonnollisista syistä tehtävät teurastukset 
ilman tainnutusta sallitaan.

http://www.fao.org/
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=8
http://earthtrends.wri.org/searchable_db/index.php?theme=8
http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_fi.htm
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=218359&nodeid=37844&contentlan=1&culture=fi-FI
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12.1.2 EU:n eläinten hyvinvointipolitiikka

Euroopan unionin yhteiset eläinten hyvinvointiasiat kuuluvat Euroopan ter-
veys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto DG SANCO:lle ja sen eläinten hyvin-
vointiyksikölle (Animal Welfare Unit).

EU:n eläinten hyvinvointipolitiikan tavoite on
 ● säädöstasolla ylläpitää ja parantaa eläinten hyvinvointia
 ● kansainvälisellä tasolla saavuttaa yhteinen ymmärrys eläinten hyvin-

vointikysymyksissä
 ● kommunikaatiotasolla lisätä kansalaisten ja asianosaisten ymmärrystä 

eläinten hyvinvointikysymyksissä
 ● tutkimustasolla lisätä yleistä ymmärrystä eläinten hyvinvointikysymyk-

sissä ja tuottaa tietoa, jolla ohjataan tehokkaasti politiikkaa.

Kuva 7. Euroopan unionin päätöksenteko ja toimielimet (lähde: Ulkoministeriön Eurooppa-
tiedotus / kaavio: Mika Launis).

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/index_en.htm
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Ensimmäinen EU:n eläinten hyvinvointistrategia (Community Action Plan 
on the Protection and Welfare of Animals) ja -politiikka oli voimassa vuo-
det 2006–2010. Strategiaa on arvioinut ruotsalainen europarlamentaarikko 
Marit Paulsen. Sitä on myös arvioitu erillisessä EUPAW-projektissa (Evalu-
ation of the EU Policy on Animal Welfare). Vuosia 2012–2015 koskeva uusi 
eläinten suojelun ja hyvinvoinnin EU strategia valmistui vuoden 2012 alus-
sa. Strategiassa korostetaan uuden eläinten suojelun ja hyvinvoinnin puite-
lainsäädännön tarvetta sekä niitä ongelmia, jotka ovat seurausta nykyisen 
lainsäädännön kirjavasta täytäntöönpanosta jäsenmaissa. Uuden hyvinvoin-
tilain vaatimukset perustuisivat eläimistä mitattaviin hyvinvointi-indikaat-
toreihin eikä niinkään eläinten olosuhteita, hoitoa ja käsittelyä koskeviin 
vaatimuksiin.

12.1.3 CAP-uudistus

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy CAP) uudis-
tuksessa komissiolla on kolme päätavoitetta tulevaisuuden eurooppalaiselle 
maatalouspolitiikalle. Ensimmäinen on ruokaturvan ylläpitäminen Euroo-
passa ja muualla maailmassa. Toisena on saada maatalouden toimijat osal-
listumaan yhteisiin ilmastotalkoisiin entistä tehokkaammin. Kolmas tavoite 
on unionin eri alueiden tasapainoinen kehitys. Komissio haluaa kiinnittää 
huomiota muun muassa pienten tilojen rooliin maaseudun elinvoimaisuu-
den ylläpitäjänä ja paikallisen elintarvikekysynnän tyydyttäjänä. Uutta maa-
talouspolitiikkaa on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan vuodesta 2014 alkaen. 
Tulevaisuuden maatalouspolitiikassa ei anneta eläintuottajille konkreettisia 
eläinten hyvinvoinnin säännöksiä. Talous ja EU:n laajentuminen vaikuttivat 
siihen, että CAP-uudistuksessa monet eläinten hyvinvointia edistävät näkö-
kulmat unohdettiin.

12.2 Eurooppalaisia eläinten hyvinvointitoimijoita

12.2.1 EFSA antaa tieteellistä neuvontaa eläinten hyvinvointiasiois-
sa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antaa riippumatonta 
tieteellistä neuvontaa kaikissa suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden tur-
vallisuuteen vaikuttavissa asioissa, mukaan lukien eläinten terveys ja hy-
vinvointi. EFSA toimii myös EU-komission, parlamentin ja jäsenmaiden 
riippumattomana tieteellisenä neuvonantajana tuotantoeläinten hyvinvoin-
tikysymyksissä. EFSA:n eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiede-
lautakunta AHAW (The Panel on Animal Health and Welfare) kokoaa alan 
johtavia tutkijoita selvittämään eurooppalaisittain ajankohtaisia eläinten 
terveys- ja hyvinvointiasioita ja tekemään niistä tieteellisiä ja teknisiä ra-

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/work_doc_strategic_basis230106_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/100521_report_0052_2010_en.pdf
http://www.eupaw.eu/
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fi.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fi.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animalwelfare.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/ahaw/ahawscdocs.htm
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portteja, jotka julkaistaan sähköisinä tiedelautakunnan sivuilla. Lautakunta 
keskittyy eläinten hyvinvointia uhkaavien vaarojen, kuten kivun, stressin ja 
kärsimyksen, vähentämiseen sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Ra-
porttien pohjalta EFSA julkaisee myös tieteellisiä lausuntoja.

12.2.2 Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto on Euroopan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ih-
misoikeusjärjestö. Se perustettiin vuonna 1949 ja se koostuu 47 jäsenvaltios-
ta. Neuvosto pyrkii edistämään jäsenmaidensa yhtenäisyyttä, suojelemaan 
ihmisoikeuksia ja moniarvoista demokratiaa, parantamaan elinolosuhteita 
sekä edistämään inhimillisiä arvoja. 

Euroopan neuvosto antoi vuonna 1995 lemmikkieläinten hyvinvointia kos-
kevat kolme päätöslauselmaa, jotka koskevat lemmikkieläinten jalostusta, 
lemmikkieläimille suoritettavia kirurgisia toimenpiteitä sekä luonnonvarais-
ten eläinten pitämistä lemmikkeinä. Suomi on myös allekirjoittanut kolme 
Euroopan neuvoston yleissopimusta eläinten suojelusta (F15, F14 ja F36). 
Euroopan neuvoston toiminta eläinten hyvinvoinnin alueella on nykyisin hy-
vin vähäistä.

12.2.3 Eurooppalainen eläinten hyvinvoinnin viitekeskusten verkko 
suunnitelmissa

Suomeen (Eläinten hyvinvointikeskus EHK), Ruotsiin (Nationellt centrum 
för djurvälfärd SCAW) ja Tanskaan (Videncenter for Dyrevelfærd) on perus-
tettu eläinten hyvinvointikeskukset. EU:n eläinten hyvinvoinnin viitekeskus-
ten verkko (A European network of reference centres) on suunnitelmissa ja 
se on mainittu uudessa eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevassa Euroo-
pan unionin strategiassa vuosille 2012-2015. 

Eurooppalaisilla eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnilla on vuonna 2006 
perustettu yhteistyöfoorumi EuroFAWC (European Forum of Animal Welfa-
re Councils).

12.2.4 Europarlamentaarikkojen eläinten hyvinvointiryhmä

Euroopan parlamentin jäsenillä eli mepeillä on oma eläinten hyvinvointiryh-
mänsä, 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 verk-

http://www.efsa.europa.eu/en/ahaw/ahawscdocs.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw.htm?wtrl=01
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/8F14D93C-23E4-4B6E-86EB-7F7710D9EF3C/0/mmm_lemmikkielaimet.pdf
http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/8F14D93C-23E4-4B6E-86EB-7F7710D9EF3C/0/mmm_lemmikkielaimet.pdf
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f15.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f14.html
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/f/f36.html
http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/
http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyrevelfaerd/Videncenter_for_dyrevelfaerd/Forside.aspx
http://www.eurofawc.com/home/1
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
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kosivuilta kansalaiset voivat seurata meppien tekemää työtä eläinsuojelu- ja 
eläinten hyvinvointiasioiden eteen.

12.2.5 Eläinten hyvinvointia edistäviä järjestöjä

Eurogroup for Animals on eurooppalaisten eläinten hyvinvointijärjestöjen 
kattojärjestö. Siihen kuuluvat muun muassa SEY Suomen Eläinsuojeluyh-
distysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia. Eurogroup for Animals ajaa 
tuotantoeläinten, luonnoneläinten ja laboratorioeläinten hyvinvoinnin ja 
eläinsuojelun asiaa ennen kaikkea Euroopan parlamentissa.

EPAA (European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing) 
on Euroopan komission sekä eurooppalaisten kaupan yhdistysten ja yritys-
ten yhteistyöfoorumi. Jäsenet ovat sitoutuneet eläinkokeille vaihtoehtoisia 
menetelmiä koskevan tiedon ja resurssien yhdistämiseen. EPAA pyrkii edis-
tämään niin sanotun 3R-periaatteen leviämistä. FELASA (Federation of Eu-
ropean Laboratory Animal Science Associations) edustaa koe-eläintieteen 
kansallisia järjestöjä. ECEAE (European Coalition to End Animal Experi-
ments) kampanjoi koe-eläinten käytön lopettamiseksi Euroopassa.

12.2.6 Eurooppalaisia tuottajajärjestöjä

Eurooppalaisten maataloustuottajien järjestö Copa-Cogecaan kuuluvat myös 
suomalaiset maataloustuottajien järjestöt MTK (Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto r.y.) ja SLC (Svenska lantbruksproducenternas centralför-
bund r.f.).

UECBV (The European Livestock and Meat Trading Union) on 20 000 eu-
rooppalaisen liha-alan yrityksen, kuten teurastamojen ja eläinkuljetusyritys-
ten, yhteinen järjestö. EFN (European farmers network) tavoittelee korke-
ampia standardeja eläinten hyvinvoinnille maataloustuottajien yhteistyönä.

FEAP (The Federation of European Aquaculture Producers) on eurooppa-
laisten vesiviljelyjärjestöjen kattojärjestö. Sen tavoitteena on luoda ja kehit-
tää yhteisiä menettelytapoja teollisesti viljeltyjen kalojen ja muiden vedessä 
elävien lajien tuotannon ja markkinoinnin edistämiseksi.

Euroopan eläintarha- ja akvaariojärjestö EAZA ja maailman eläintarha- ja 
akvaariojärjestö WAZA ohjaavat ja tukevat eläintarhoja, akvaarioita ja vas-
taavia organisaatioita eläinten hyvinvoinnin edistämisessä, ympäristökasva-
tuksessa ja eläinsuojelussa.

http://eurogroupforanimals.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/epaa/index_en.htm
http://www.felasa.eu/
http://www.eceae.org/
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage&lang=en
http://www.uecbv.eu/en/index.php
http://www.europeanfarmersnetwork.org/
http://www.feap.info/feap/about/default_en.asp
http://www.eaza.net/Pages/European%20Association%20of%20Zoos%20and%20Aquaria.aspx
http://www.waza.org/en/site/home
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EFBA (European Fur Breeders’ Association) on kansallisten turkistuottaja-
järjestöjen kattojärjestö, jonka aloitteesta kehitetään nykyään Welfare Qua-
lity  hyvinvoinnin tilatason arviointimenetelmän kaltaista WelFur-menetel-
mää turkiseläimille.

Euroopan eläinlääkärijärjestöjen kattojärjestö on FVE (Federation of Vete-
rinarians of Europe). Eläinlääkäreiden järjestöistä maailmanlaajuinen on 
WVA (World Veterinary Association).

12.3 Ajankohtaisia eläinten hyvinvointiaiheita Euroopassa

12.3.1 Seura- ja harrastuseläinten hyvinvointi

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin kiin-
nitettiin huomiota Belgian puheenjohtajuus-
kaudella 2010. Euroopan unionin neuvosto 
teki loppuvuodesta 2010 kissojen ja koirien 
hyvinvoinnista päätelmän, jonka jäsenmaat 
hyväksyivät. Uuteen EU:n eläinten hyvinvoin-
tistrategiaan onkin sisällytetty myös seura- ja 
harrastuseläinten hyvinvointi. EU-valtioiden 
säädöksiä seura- ja harrastuseläinten pidos-
ta tulisi yhtenäistää, yhtenäinen kissojen ja 
koirien rekisteröintijärjestelmä tulisi luoda ja 
kansalaisia tulisi kouluttaa ja valistaa vastuulliseen eläintenpitoon.

12.3.2 Eläinten kuljetus

Eläinkuljetukset ovat ajankohtainen, keskustelua herättävä aihe EU:ssa. 
Eläinsuojelujärjestöt esimerkiksi kampanjoivat sen puolesta, että eläinkul-
jetuksille saataisiin säädöksiin kahdeksan tunnin enimmäiskesto. Komissio 
on antanut eläinkuljetusta koskevan asetuksen uudistukseen liittyvän ra-
portin, jossa arvioidaan voimassa olevan eläinkuljetusasetuksen vaikutusta 
eläinsuojeluun ja elävien eläinten kauppaan. Raportista käy ilmi, että elävien 
sikojen kuljetusmäärät EU alueella kasvoivat 70 % vuodesta 2005 vuoteen 
2009, kun elävinä kuljetettavien hevosten määrät laskivat vastaavana ajan-
kohtana 17 %. Kuljetettujen eläinten määristä on tiedot saatu TRACES-jär-
jestelmän (Trade Control and Expert System) avulla.

http://www.efba.eu/index.php
http://www.efba.eu/welfur/
http://www.fve.org/index.php
http://www.worldvet.org/
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118076.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/118076.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/docs/10112011_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/docs/10112011_report_en.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti_ja_vienti/traces/
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12.3.3 Eläinten kloonaus

Euroopan parlamentti otti syksyllä 2010 kielteisen kannan kloonattujen 
eläinten ja niiden jälkeläisten käyttöön ravintona. Kielto on tilapäinen, ja 
kannasta neuvotellaan uudestaan myöhemmin, kun kielto on päättymässä. 
Kloonausta on tutkittu lähinnä naudoilla ja sioilla. Lisätietoa eläinten kloo-
nauksesta on EFSA:n sivuilla sekä biotekniikan neuvottelukunnan vuonna 
2008 julkaisemassa Tuotantoeläinten kloonaus -raportissa.

12.3.4 Eurooppalainen julistus karjujen kastraation vaihtoehdoista

EU:n komissio ja silloinen puheenjohtajamaa Belgia luonnostelivat EU:n 
yhteisen kannan sikojen kastrointiin. Eurooppalaisten maanviljelijöiden, 

lihateollisuuden, vähittäiskauppiaiden, tut-
kijoiden, eläinlääkäreiden ja eläinsuojelujär-
jestöjen edustajat hyväksyivät eurooppalai-
sen julistuksen sikojen kirurgisen kastraation 
vaihtoehdoista. Julistuksessa sitoudutaan va-
paaehtoisesti luopumaan sikojen kirurgisesta 
kastroinnista Euroopassa 1. tammikuuta 2018 
mennessä. Lisäksi sovittiin, että 1. tammikuu-
ta 2012 alkaen sikojen kirurginen kastraatio 
on suoritettava menetelmillä, joissa eläimelle 
annetaan pitkävaikutteisia kipulääkkeitä, tai 
toimenpide suoritetaan paikallispuudutuk-

sessa tai rauhoituksessa. Suomen tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvotte-
lukunta puoltaa julistuksen tavoitteita. Suuret suomalaiset teurastamot vel-
voittavat tuottajat lääkitsemään kastraation jälkeistä kipua.

12.4 Eläinten hyvinvointitoimijoita maailmalla

12.4.1 YK

Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) 
ylläpitää tuotantoeläinten hyvinvointitiedon avointa sähköistä alustaa Gate-
way to Farm Animal Welfare. Sivustolla on esimerkiksi eläinten hyvinvointia 
koskevia uutisia, tapahtumia, erilaisia dokumentteja, tutkimus- ja koulutu-
sorganisaatioita, koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia. FAO:n Animal 
Production and Health Divisionin sivuilla on myös eläinten hyvinvointia kä-
sitteleviä julkaisuja.

http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm
http://www.btnk.fi/files/pdf/elainkloonaus_verkko.pdf
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/initiatives_en.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/pubs_awelf.html
http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/pubs_awelf.html
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12.4.2 OIE

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 oh-
jeet eläinten kuljettamiseksi maa-, ilma- ja meriteitse. Strategiansa mukaan 
OIE keskittyy tutkimuksessa ja opetuksessa käytettävien eläinten hyvinvoin-
tiin, eläintuotantojärjestelmien hyvinvointivaikutuksiin sekä viljeltyjen ka-
lojen hyvinvointiin.

12.4.3 Interpol

Interpol on kansainvälisistä poliisijärjestöistä suurin. Interpolin yleiskokous 
on julkaissut vuonna 2011 ympäristörikollisuutta koskevan päätöslauselman 
(Environmental crime), joka sisältää myös villieläinten laittoman kansainvä-
lisen kaupan.

12.4.4 Maailmanlaajuisesti toimivia eläinsuojelujärjestöjä

Tunnetut 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 Pre-
vention of Cruelty to Animals), PETA (People for the Ethical Treatment of 
Animals) ja CIWF (Compassion in World Farming) ovat yhdessä laatineet 
maailmanlaajuisen eläinten hyvinvoinnin julkilausuman, Universal Decla-
ration for Animal Welfare (UDAW). Järjestöt kannustavat ihmisiä ja kan-
sakuntia allekirjoittamaan julkilausuman, jossa todetaan, että eläimet ovat 
tuntevia ja pystyvät kärsimään, minkä vuoksi niiden hyvinvointia ja tarpeita 
tulee kunnioittaa ja eläinten kärsimys lopettaa. Julkilausumassa kiinnite-
tään 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.

Euroopan ja Yhdysvaltain eläinsuojeluorganisaatiot perustivat Atlantin ylit-
tävän eläinten hyvinvointineuvoston (TAWC; Transatlantic Animal Welfare 
Council) keväällä 2010. Perustamisen yhteydessä allekirjoitettiin Washing-
tonin julkilausuma, jossa korostetaan erityisesti sitä, että eläimet ovat tunte-
via olentoja ja että eläinten erityisasema tulee huomioida kauppapolitiikassa.

http://www.oie.int/en
http://www.interpol.int/en
http://www.interpol.int/en/News-and-media/Publications
http://www.wspa-international.org/
http://www.rspca.org.uk/home
http://www.hsi.org/
http://www.aspca.org/
http://www.peta.org/index_landing.asp
http://www.ciwf.org.uk/
http://www.animalsmatter.org/en/campaign_resources
http://www.animalsmatter.org/en/campaign_resources
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HSA-järjestö (Humane Slaughter Associati-
on) kouluttaa, tutkii ja antaa teknisiä neuvoja 
kotimaassaan Isossa-Britanniassa sekä pyrkii 
maailmanlaajuisiin standardeihin, joilla tur-
vattaisiin eläinten hyvinvointi kuljetuksen, 
eläinmarkkinoiden ja teurastuksen aikana.

Kansainvälinen eläinoikeus- ja eläinsuojelujärjestö Animals’ Angels on pe-
rehtynyt eläinkuljetuksiin ja kampanjoi pitkiä, yli kahdeksan tunnin eläin-
kuljetuksia vastaan vaatimalla EU-komissiolta eläinkuljetusta koskevan ase-
tuksen uudistuksessa kahdeksan tunnin enimmäiskestoa eläinkuljetuksille 
kampanjassaan 8hours.

IFAW (International Fund for Animal Welfare) on kansainvälinen eläinten 
hyvinvointisäätiö, joka keskittyy muun muassa koirien ja kissojen hyvin-
vointiin.

12.5 Eläinten hyvinvointia painottavia vapaaehtoisia tuote-
merkkejä

Joillakin eläinsuojelujärjestöillä on omia eläintuotteiden hyvinvointimer-
kintäjärjestelmiä, kuten RSPCA:n järjestelmä Freedom Food, Alankomaiden 
eläinsuojelujärjestön De Dierenbescherming 3-portainen Beter Leven -oh-
jelma, AHA:n järjestelmä American Humane Certified ja WSPA:n järjestel-
mä Animal Welfare Approved. Global Animal Partnership -järjestö on luo-
nut oman viisiportaisen ’’The 5-Step Program’’  ohjelman tuotantoeläinten 
hyvinvointistandardiksi. Näillä hyvinvointimerkeillä varustettuja eläimistä 
peräisin olevia tuotteita voi ostaa joistakin kauppaliikkeistä ainakin Iso-Bri-
tanniasta ja Yhdysvalloista. Muutamilla kauppaketjuilla, kuten yhdysvalta-
laisella Whole Foods ja alankomaalaisella vähittäiskauppayhdistyksellä CBL, 
on oma eläinten hyvinvointia korostava tuotemerkkijärjestelmänsä ja eläin-
ten hyvinvointiohjelmansa. Monet vähittäiskauppaketjut maailmalla ajavat 
hyviä maatalous- tai kalanviljelykäytäntöjä todentavaa GLOBALG.A.P-serti-
fiointijärjestelmää.

http://www.hsa.org.uk/
https://www.animals-angels.de/
http://www.ifaw.org/in
http://www.rspca.org.uk/freedomfood/aboutus
http://beterleven.dierenbescherming.nl/home
http://www.americanhumane.org/animals/programs/farm-animal-welfare.html
http://thehumanetouch.org/index.php
http://www.animalwelfareapproved.org/
http://www.globalanimalpartnership.org/
http://www.wholefoodsmarket.com/
http://www.cbl.nl/
http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=9
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Kauppapolitiikka ja eläinten 
hyvinvointi

EU:n yhteinen kauppapolitiikka sanelee suunnan
Kansainvälinen kauppapolitiikka sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten tul-
leja, kiintiöitä tai teknisiä normeja, joilla vaikutetaan valtioiden tai kaup-
paryhmittymien kaupankäyntiin. Kauppapolitiikka on yksi niistä alueis-
ta, 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 muodos-
taa 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 yksinomaises-
sa toimivallassa. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n komissio tekee yhteistä 
kauppapolitiikkaa koskevat aloitteet ja ehdotukset sekä neuvottelee kaup-
papoliittisista 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 kysy-
mykset ovat moniin muihin kysymyksiin verrattuna jääneet varsin vähälle 
huomiolle. Varsinkin maailman kauppajärjestön WTO:n piirissä käytävis-
sä kaupan vapauttamisneuvotteluissa pääpaino on maatalouden sisäistä 
tukea, markkinoille pääsyä ja vientitukea koskevissa kysymyksissä. Uru-
guayn kierroksella eläinten hyvinvointia koskevat asiakohdat jätettiin ei-
kaupallisina näkökohtina edellä mainittujen asioiden ulkopuolelle ja tulevi-
en 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) terve-
ys- 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 
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Vieraskynän kirjoittajista Simo Tiainen on Maa- ja metsätalous-
tuottajain keskusliitto MTK:n Brysselin toimiston johtaja ja  
Jouko Nieminen MTK:n maatalouslinjan asiantuntija

samanlaiset olosuhteet. Muilta osin WTO-pääsopimus, samoin kuin sopi-
mus maataloudesta, jättävät eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset 
neuvoteltaviksi ja sovittaviksi vasta tulevilla kierroksilla.

Dohan kehityskierroksen neuvotteluissa EU ehdotti ei-kaupallisina näkö-
kohtina alennusvelvoitteiden ulkopuolelle luettavaksi ne eläinten pidossa 
syntyvät lisäkustannukset, jotka ovat lähtöisin korkeammista hyvinvoin-
tistandardeista ja joilla on korkeintaan vähäisiä vaikutuksia kauppavir-
toihin. EU:n alkuperäinen neuvottelukanta valmisteltiin Suomen toimies-
sa EU:n puheenjohtajamaana vuonna 1999. EU:n esittämä näkökulma on 
kuitenkin jäänyt taka-alalle vailla laajempaa kannatusta neuvotteluihin 
osallistuvien maiden keskuudessa. Tässä vaiheessa Dohan kehityskierros-
ta ei ole mahdollista esittää tarkempaa arviota siitä, millä tavoin eläinten 
hyvinvointiin liittyvät kysymykset kirjautuvat varsinaiseen maatalousso-
pimukseen.

Kotimaisen eläintuotannon edellytyksiä tuettava
EU:n maatalouspolitiikan on huolehdittava elintarviketurvallisuuden yl-
läpitämisestä. Myös eläin- ja kasvitautien leviämisen ehkäiseminen sekä 
tuotantoeläinten hyvinvoinnista huolehtiminen ovat asioita, joista on huo-
lehdittava. Muuta maailmaa korkeammat standardit tuovat eurooppa-
laisille tuottajille lisää kustannuksia. Euroopan unionin maatalouspolitii-
kassa tarvitaankin välineitä, joilla kilpailutilannetta Euroopan unionin ja 
muiden maiden tuotannon välillä kyetään tasaamaan.

Suomessa maatalouden, myös kotieläintuotannon, tuotantokustannukset 
ovat korkeat pohjoisten olosuhteidemme takia. Suomalaisen maatalous-
tuotannon toimintaedellytysten kannalta on erityisen tärkeää, että EU:n 
maatalouspolitiikassa olosuhde-erojamme alhaisempien tuotantokustan-
nusten maihin pystytään tasaamaan. Avoimilla EU:n sisämarkkinoilla ja 
jatkuvasti vapautuvilla maailmanmarkkinoilla suomalaisen kotieläintuo-
tannon edellytykset voivat käydä ajanoloon mahdottomiksi, mikäli tuotan-
tokustannukset 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 kuluttaji-
en luottamus saavutetaan.
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13 Perustietoa suomalaisista 
eläimistä ja eläinten hyvinvoinnista

Tämä osa sisältää eläinten hyvinvointiin liittyviä tunnuslukuja, kuten ti-
lastotietoja ja arvioita eri eläinten määristä. Tässä osassa kerrotaan myös 
eläinten terveydenhuollon kansallisista toimista, eläinten kuljetuksista ja sa-
lakuljetuksesta, eläinten tainnutuksesta, teurastuksesta ja lopetuksesta, löy-
töeläimistä, luvan- ja ilmoituksenvaraisen eläintoiminnan kohteista, louk-
kaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta sekä luonnonmukaisesta 
eläintuotannosta. Eläintenpito Suomessa liitteessä on eläinlajikohtaisesti 
kerrottu tärkeimmistä seura-, harrastus- ja tuotantoeläimistä sekä näiden 
hyvinvoinnista. 

13.1 Eläinten määrät

Suomessa eläinten määriä tilastoidaan yksilöittäin tuotantoeläinten (tauluk-
ko 8), teuraseläinten (taulukko 9), koe-eläinten (taulukko 10) ja riistasaaliin 
osalta (taulukko 11). Kalansaaliiden (taulukko 12) ja viljeltyjen kalojen (tau-
lukko 13) määrät mitataan painoyksiköissä (kalojen yksilömäärät tilastoi-
daan vain koe-eläinkäytössä).

Suomen Kennelliitto rekisteröi vuonna 2010 yhteensä 51 399 koiranpentua 
yli 300 eri rodusta. Kennelliiton arvion mukaan Suomessa on noin 600 000 
koiraa, joista 450 000 on puhdasrotuisia. Suomen Kissaliitosta arvioidaan, 
että Suomessa on 800 000–1 300 000 kissaa. Toisin kuin koirien, rekisteröi-
tyjen kissojen määrä on vain pieni osa Suomen koko kissamäärästä. Suomes-
sa oli vuonna 2010 hevosia 74 300 ja hevostalleja 15 000.

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/files/2012/02/Liite-1ldif2c.pdf
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Taulukko 8. Tuotantoeläinten määrät Suomessa 2007–2010 sekä eläintilojen määrä 2009 
(lähteet: Tilastokeskuksen Matilda-maataloustilastopalvelu ja Suomen Turkiseläinten Kas-
vattajain Liitto ry). Lukumäärät on tilastoitu kunakin vuonna nautojen osalta 1.5., sikojen ja 
siipikarjan 1.4., ja lampaiden sekä vuohien osalta 1.6. (2007–2009) ja 1.5. (2010).

2007 2008 2009 2010

Eläintiloja 
vuonna 

2009

Nautaeläimet 926 700 915 300 918 300 925 800 16 425

Siat 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

Siipikarja 9 791 100 10 521 700 9 369 500 9 586 800 1 077

Porot* 193 342 193 342 192 917** 4 695

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

Hopea- 
ketut*** 126 000 131 300 134 000 134 000 550

Suomen-
supit*** 193 600 187 400 126 000 150 000 118

*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; yhdellä tilalla voi olla usean lajin turkiseläimiä.

Taulukko 9. Teurastettujen tai lopetettujen eläinten määrät Suomessa 2007–2010 
(lähde: Matilda-maataloustilastopalvelu).

2007 2008 2009 2010

Nautaeläimet 301 010 275 060 272 600 264 943

Siat 2 446 330 2 458 540 2 344 800 2 246 632

Lampaat ja 
karitsat 38 470 41 720 41 400 37 352

Vuohet 350 200 200 92

Siipikarja 55 414 400 56 289 050 52 390 600 54 821 782

Hevoset 880 770 800 1 257

Porot* 117 206 103 020 102 330 104 970

Minkit** 1 326 897

Siniketut** 1 315 352

Hopeaketut** 68 159

Suomensupit** 101 445

*Paliskuntain yhdistys: teurastettujen porojen määrät poronhoitovuosilta  
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ja 2009/2010.
**Nahkatuotos Turkistuottajat Oyj:n myynneissä kaudella 2009–2010.

http://www.maataloustilastot.fi/
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Taulukko 10. Suomessa käytettyjen koe-eläinten määrät 2007–2010 (lähde: ELLA-eläinkoe-
lautakunta).

2007 2008 2009 2010

Hiiret 101 501 78 446 67 684 77 873

Rotat 28 585 26 058 21 130 18 212

Marsut 400 215 171 0

Hamsterit 59 302 66 199

Muut jyrsijät 4 156 3 142 2 405 2 325

Kaniinit 632 814 750 533

Kissat 0 0 0 429

Koirat 82 54 92 3 968

Muut lihansyöjät 150 761 162 390

Hevoset, aasit 
ja risteymät 61 37 8 0

Siat 600 819 713 880

Lampaat 465 571 1 005 723

Naudat 76 300 2 19

Muut nisäkkäät 513 84 238 239

Viiriäiset 0 0 34 0

Muut linnut 7 033 5 568 6 389 2 421

Matelijat 137 317 35 0

Sammakkoeläimet 151 34 0 0

Kalat 22 472 21 078 7 747 13 512

YHTEENSÄ 167 073 138 600 108 631 121 723

http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/pages/indexfin
http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/pages/indexfin
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Taulukko 11. Riistasaalis yksilömäärinä Suomessa 2007–2010 (lähde: RKTL nisäkässaalis 
vuosina 2005–2010 ja lintusaalis vuosina 2005–2010 ). ** Luvut alustavia.

2007 2008 2009 2010

Jänikset

Metsäjänis 209 900 193 300 201 300 159 200

Rusakko 65 900 86 500 88 600 89 000

Kani 100 700 3 900 1 200

Turkiseläimet

Orava 10 200 6 400 6 300 5 300

Majavat 3 800 5 600 8 300 6 300

Piisami 5 500 5 000 8 200 5 900

Kettu 50 500 63 200 58 600 52 700

Supikoira 135 700 153 700 171 900 164 200

Kärppä 1 900 3 500 2 600 2 000

Minkki 61 300 51 500 59 800 54 200

Hilleri 500 1 100 1 200 600

Näätä 20 800 17 500 20 200 25 600

Mäyrä 9 000 11 300 9 800 14 000

Saukko 12 8 3 7

Hirvi ja muut sorkkaeläimet

Hirvi 62 557 57 097 62 074 68 423

Valkohäntäpeura 22 623 25 624 25 694 25 455

Metsäpeura 134 89 40 43

Kuusipeura 161 162 150 128

Metsäkauris 3 165 4 182 3 724 3487

Mufloni 10 14 10 13

Villisika   - 75 110 100

Suurpedot ja hylkeet

Susi 27 13 28 9**

Karhu 83 84 130 179**

Ilves 103 179 298 360**

Halli 218 360   - -

Vesilinnut
Merihanhi 7 000 3 200 9 700 8 900

Metsähanhi 6 300 5 600 7 900 5 100

Kanadanhanhi 5 000 5 400 7 000 6 200

Tavi ja heinätavi 109 500 111 900 119 900 124 300

Sinisorsa 210 700 271 800 263 000 265 400

http://www.rktl.fi/www/uploads/Tilastot/nisakassaalis2010.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/Tilastot/nisakassaalis2010.pdf
http://www.rktl.fi/www/uploads/Tilastot/lintusaalis_2010.pdf
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2007 2008 2009 2010

Haapana 46 400 41 200 49 000 38 500

Jouhisorsa 7 800 3 500 7 900 7 200

Lapasorsa 4 200 5 000 4 400 4 000

Tukkasotka 6 000 2 200 6 300 1 400

Punasotka 700 1 300 900 900

Haahka 2 600 2 300 4 300 5 200

Alli 7 700 7 800 13 400 8 000

Telkkä 48 600 62 300 42 500 52 500

Isokoskelo 4 600 4 200 5 200 5 100

Tukkakoskelo 2 100 1 000 2 100 1 100

Metsäkanalinnut

Pyy 88 400 57 200 59 700 92 100

Riekko 52 900 30 600 4 600 8 400

Teeri 176 000 114 100 101 100 170 600

Metso 41 800 25 500 21 400 35 100

Peltolinnut
Peltopyy 1 000 2 500 5 900 5 000

Fasaani 29 500 75 900 50 500 35 600

Sepelkyyhky 153 800 157 100 232 900 232 100

Liejukanat ja kahlaajat

Nokikana 600 1 900 300 600

Lehtokurppa 3 700 6 500 5 800 4 700



Eläinten hyvinvointi Suomessa | Kansallinen eläinten hyvinvointiraportti

106

13
 P

er
us

tie
to

a 
su

om
al

ai
si

sta
 e

lä
im

is
tä

 ja
 e

lä
in

te
n 

hy
vi

nv
oi

nn
is

ta

Ta
ul

uk
ko

 1
2.

 K
ok

on
ai

sk
al

an
sa

al
is

 S
uo

m
es

sa
 2

00
9,

 1
 0

00
 k

g 
(lä

hd
e:

 R
K

TL
, K

al
at

al
ou

s 
til

as
to

in
a 

20
10

).

M
er

i
Si

sä
ve

de
t

YH
TE

EN
SÄ

A
m

m
at

ti-
ka

la
st

us
Va

pa
a-

aj
an

 
ka

la
st

us
YH

TE
EN

SÄ
A

m
m

at
ti-

ka
la

st
us

Va
pa

a-
aj

an
 

ka
la

st
us

YH
TE

EN
SÄ

A
m

m
at

ti-
ka

la
st

us
Va

pa
a-

aj
an

 
ka

la
st

us
YH

TE
EN

SÄ
Si

la
kk

a
90

 2
53

57
9

90
 8

32
-

-
-

90
 2

53
57

9
90

 8
32

Ki
lo

ha
ili

23
 1

60
16

23
 1

76
-

-
-

23
 1

60
16

23
 1

76
Tu

rs
ka

 
87

9
1

88
0

-
-

-
87

9
1

88
0

Ka
m

pe
la

 
53

40
93

-
-

-
53

40
93

H
au

ki
 

20
1

1 
57

7
1 

77
8

97
6 

93
3

7 
03

0
29

8
8 

51
0

8 
80

8
M

ui
kk

u 
11

9
17

13
6

2 
49

6
1 

60
6

4 
10

2
2 

61
5

1 
62

2
4 

23
7

Si
ik

a
69

2
62

0
1 

31
2

10
6

1 
08

4
1 

19
0

79
8

1 
70

4
2 

50
2

Lo
hi

 
31

4
54

36
8

-
25

5
25

5
31

4
30

9
62

3
Ta

im
en

71
16

3
23

4
9

69
2

70
1

80
85

5
93

5
Ki

rjo
lo

hi
 

11
44

55
-

76
6

76
6

11
81

0
82

1
Ku

or
e

12
5

-
12

5
14

8
-

14
8

27
3

-
27

3
La

hn
a 

33
1

46
5

79
6

15
7

1 
21

2
1 

36
9

48
8

1 
67

7
2 

16
5

Sä
yn

e
26

22
6

25
2

-
18

5
18

5
26

41
0

43
6

Sä
rk

i
22

9
71

9
94

8
49

5
2 

16
4

2 
65

9
72

4
2 

88
3

3 
60

7
M

ad
e

58
51

10
9

25
56

7
59

2
83

61
9

70
2

A
hv

en
 

63
3

2 
52

5
3 

15
8

14
2

7 
28

9
7 

43
1

77
5

9 
81

5
10

 5
90

Ku
ha

 
30

7
55

3
86

0
11

3
1 

81
5

1 
92

8
42

0
2 

36
8

2 
78

8
M

uu
t

79
11

8
19

7
12

4
53

0
65

4
20

3
64

7
85

0
YH

TE
EN

SÄ
11

7 
54

1
7 

76
8

12
5 

30
9

3 
91

2
25

 0
98

29
 0

10
12

1 
45

3
32

 8
67

15
4 

32
0

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/kalatalous_tilastoina_2010.pdf
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Taulukko 13. Ruokakalanviljelyn määrä ja arvo Suomessa lajeittain vuonna 2009 (lähde: 
RKTL, Kalatalous tilastoina 2010). * Sisältää mädin arvon

Meri Sisävedet Yhteensä Arvo yhteensä
1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg Milj. €*

Kirjolohi 10 508 2 230 12 738 37,9
Siika 578 150 728 5,3
Taimen - 41 41 0,2
Muut 28 92 120 1,0
Yhteensä 11 114 2 513 13 627 44,4

Eläintilastoja
 ● Tuotantoeläinten määriä ja tuotantoeläintiloja koskevat perustilastot, 

Matilda-maataloustilastopalvelu.
 ● Kotieläinten elinolot ja lannan varastointi.
 ● Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalatalous- ja metsästystilas-

toja.

http://www.maataloustilastot.fi/kotielaintuotanto_fi
http://www.maataloustilastot.fi/e-lehti-kotielaimet/
http://www.rktl.fi/tilastot/
http://www.rktl.fi/tilastot/
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13.2 Eläinten terveydenhuolto

Eläinten terveydenhuollon toimintakenttä on 
laaja ja sisältää niin ennaltaehkäisevät terve-
ydenhoidon kuin sairaudenhoidonkin toimet. 
Terveydenhuoltoa tehdään usealla tasolla: 
yksilö-, karja-, yhteisö- (esimerkiksi meijerit, 
teurastamot, munapakkaamot, kunnat) sekä 
valtakunnan tasolla.

Tilatason terveydenhuoltotyö jakaantuu moneen osa-alueeseen. Elintarvik-
keiden laadun kannalta tietyt osa-alueet ovat merkittäviä, kuten eläinten 
hyvinvointi, tautitilanne, hygienia tai lääkkeiden käyttö. Nämä osa-alueet 
kiinnostavat myös kuluttajia, elintarviketeollisuutta sekä viranomaisia ja 
ovat niitä elementtejä, joita kansallinen elintarviketuotannon laatustrategia 
painottaa. Vaikka terveydenhuoltotyö on vapaaehtoista, niin systemaatti-
nen terveydenhuolto auttaa myös viranomaisia säädösten toteuttamisessa ja 
antaa paremmat mahdollisuudet tarttuvien tautien hallinnalle, lääkkeiden 
käyttötarpeen vähentämiselle sekä eläinten hyvinvoinnin edistämiselle.

Systemaattisen terveydenhuoltotyön perustana on tuottajan ja eläinlääkärin 
solmima kirjallinen terveydenhuoltosopimus, jossa sovitaan käyntitiheydes-
tä sekä tietojen käytöstä ja luovutuksesta. Terveydenhuoltotyö konkretisoi-
tuu terveydenhuoltokäynnillä, jonka minimisisällöstä on sovittu yhteisesti 
sektorikohtaisesti. Jokainen tuotantotila voi halutessaan laajentaa ja syven-
tää terveydenhuollon toteuttamista omalla tilallaan eläinlääkärin resurssien 
mukaan ja myös hyödyntää ulkopuolisia muita asiantuntijoita.

Eläinten terveydenhuollossa moni asia etenee helpommin, tehokkaammin ja 
pienemmillä kustannuksilla, kun tehdään yhteistyötä. Kansallinen eläinten 
terveydenhuollon koordinaatio käynnistettiin keväällä 2001 viranomaisten, 
tuottajajärjestöjen ja elintarviketeollisuuden yhteistyönä.

Käytännön koordinaatiota hoitaa Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. ETT 
ry vastaa ETU-yhteistyöryhmän ja ETU-asiantuntijatyöryhmien hallinnoin-
nista. ETT:n alaisuudessa ovat myös terveydenhuollon tietojärjestelmät Si-
kava ja Naseva, joihin kertyy terveydenhuoltotyössä tarvittavia tietoja sekä 
tietoja terveydenhuollon toteutumisesta. Siipikarjasektorilla ei ole yhteistä 
tietojärjestelmää.

ETU-yhteistyöryhmä, jossa on mukana tuottajien, eläinlääkärien, elintarvi-
keteollisuuden, neuvonnan, jalostuksen, opetuksen ja tutkimuksen sekä vi-
ranomaisten edustajat, toimii kuten neuvottelukunta. Se tekee ehdotuksia 
terveydenhuollon kehittämisestä, toimii keskustelufoorumina ja tiedonväli-
tyspaikkana sidosryhmien kesken.

http://www.ett.fi/
https://www.sikava.fi/sikarekisteri/index.php
https://www.sikava.fi/sikarekisteri/index.php
https://www.naseva.fi/naseva/index.php
http://www.ett.fi/terveydenhuolto/siipikarjaterveydenhuolto
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Terveydenhuollon käytännön toimia ja sisältöä ohjataan sektorikohtaisissa 
ETU-asiantuntijaryhmissä: sika-, lihasiipikarja-, munantuotanto-, lypsykar-
ja- ja lihanauta-asiantuntijaryhmät kokoontuvat säännöllisesti pohtimaan ja 
työstämään ajankohtaisia asiakokonaisuuksia ja tarvittavia toimia sekä asia-
kirjoja. Kaikkiaan kansallisen terveydenhuollon yhteistyössä toimii aktiivi-
sesti noin 70 henkilöä eri alkutuotannon sidosryhmistä.

Kotieläintila on kansallisen terveydenhuollon piirissä, kun tilalla on voimas-
sa oleva terveydenhuoltosopimus ja terveydenhuoltokäynnit on tehty sopi-
muksen mukaisesti.

Terveydenhuollon sanastoa

Terveydenhuolto
Vapaaehtoiset ennaltaehkäisevät terveyden- ja sairaudenhoidon toimet eläi-
men, eläinyksikön ja populaation terveydentilan parantamiseksi.

ETU
Kansallisen Eläinten Terveydenhuollon lyhenne, jota käytetään niissä toi-
missa, tilaisuuksissa ja asiapapereissa, joita koordinoidaan kansallisen yh-
teistyön kautta.

Terveydenhuollon kansallinen taso
Normisto, joka koostuu yhteisesti sovituista vapaaehtoisista terveyden-
huollon toimista, kuten säännöllisistä eläinlääkärin käynneistä, näytteen-
otoista taudittomuuden varmistamiseksi, hyvinvoinnin arvioinnista, tauti-
suojaustoimista ja niin edelleen. Sovitut toimet todennetaan eläinlääkärin 
terveydenhuoltokäynnillä. Havainnot dokumentoidaan terveydenhuollon 
tietojärjestelmiin Sikavaan ja Nasevaan. Terveydenhuollon kansallinen taso 
varmistaa ja parantaa elintarvikkeiden laatua ja parantaa kilpailukykyä kan-
sallisen elintarviketuotannon laatustrategian mukaisesti.

Terveydenhuollon kansalliset tavoitteet
Yleisiä terveydenhuoltotavoitteita, joihin tuotannossa yhdessä pyritään kan-
sallisen laatustrategian vahvistamiseksi. Tavoitteet ovat tuotantoeläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, tarttuvien tautien ennaltaehkäisy, 
lääkkeidenkäyttötarpeen vähentäminen ja lääkkeiden hallittu käyttö, elin-
tarviketurvallisuuden parantaminen, tietojen keräys ja dokumentointi, tuo-
tannon kannattavuuden parantaminen ja lainsäädännön toteutumisen edis-
täminen.

Terveydenhuoltosopimus
Tuottajan ja eläinlääkärin välinen sopimus, jossa sovitaan esimerkiksi ter-
veydenhuoltotyön sisällöstä, käyntimääristä ja tietojen käytöstä sekä käyt-
tövaltuutuksista. Allekirjoitettu sopimus lähetetään Sikavan tai Nasevan 
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rekisterivastaavalle, ja tila pääsee terveydenhuollon seurantajärjestelmään. 
Sikatilan sopimuseläinlääkäriltä edellytetään, että hän on osallistunut terve-
ydenhuollon täydennyskoulutukseen.

Terveydenhuoltokäynti
Tilakäynti, jonka eläinlääkäri tekee nautatiloille vähintään kerran vuodes-
sa ja sikatiloille 3–6 kertaa vuodessa. Merkittävimmät eläinten terveyteen 
ja hyvinvointiin vaikuttavat toimet ja havainnot käydään terveydenhuolto-
käynnillä läpi ja kirjataan. Käynti ei ole viranomaisvalvonta- tai tarkastus- 
vaan elinkeinon edellyttämä neuvontakäynti.

Terveydenhuoltosuunnitelma
Terveydenhuoltokäynnin perusteella tehty lyhyt kirjallinen tiivistelmä kar-
jan terveydentilasta ja sen kehittämiseksi suositelluista tärkeimmistä toimis-
ta. Suunnitelma sisältää aikataulun toimille ja seurantakäynnille.

Terveydenhuoltokäyntilomake
Lomake, jota eläinlääkäri käyttää terveydenhuoltokäynnin apuna. Lomake 
takaa sen, että merkittävimmät kriittiset pisteet käydään tilalla läpi ja kirja-
taan.

Salmonellavalvontakäynti ja -lomake
Salmonellavalvontakäynti on toistaiseksi terveydenhuoltokäynnin vastine 
siipikarjatilalla. Virkaeläinlääkäri käyttää salmonellavalvontakäyntiloma-
ketta salmonellavalvontaohjelman mukaisen käynnin apuna siipikarjatilalla.

Sikava
ETT ry:n alainen, teurastamoiden rahoittama, www-pohjainen online-tieto-
järjestelmä, jonka avulla terveydenhuollon toteutumista sikatiloilla seura-
taan.

Naseva
ETT ry:n alainen, teurastamoiden ja meijereiden rahoittama, www-pohjai-
nen online-tietojärjestelmä, jonka avulla kerätään terveydenhuoltotyössä 
tarvittavaa tietoa ja seurataan terveydenhuollon toteutumista nautatiloilla.

13.3 Eläintaudit ja eläinten sairaudet

Useat eläimille yleiset sairaudet, kuten hengitystie-, nivel- ja utaretulehduk-
set, aiheuttavat elämille kipua ja heikentävät siten eläinten hyvinvointia. 
Suomessa on maailmanlaajuisesti erittäin hyvä eläintautitilanne. Meillä on 
esimerkiksi vähän yleisvaarallisiksi luokiteltavia tarttuvia eläintauteja. Tämä 
lisää merkittävästi eläinten hyvinvointia ja vähentää eläinten lääkityksiä. 
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Kaikki taudit eivät välttämättä aiheuta riskiä eläinten hyvinvoinnille, mut-
ta eläin saattaa esimerkiksi kantaa taudinaiheuttajaa, joka on riski ihmisten 
hyvinvoinnille. Evira raportoi vuosittain eläinten terveydestä (Eläintaudit 
Suomessa -raportit).

13.4 Eläinkuljetukset ja eläinten salakuljetus

13.4.1 Eläinkuljetukset

Eläinten lastaus, kuljetus ja purku on lajista 
riippumatta eläimille stressaavaa, joten eläin-
ten suojelusta kuljetusten aikana tulee huoleh-
tia hyvin. Tuotantoeläinten kuljetusetäisyydet 
Suomessa ovat pitkät, mikä johtuu maantie-
teestä ja teurastamojen harvalukuisuudesta. 
Karjojen pieni koko aiheuttaa myös sen, että 
teuraseläimiä joudutaan keräilemään laajalta 
alueelta, jolloin aikaa kuluu enemmän.

Suomen kuljetus ja logistiikka ry SKAL:n tietojen mukaan suurin osa Suo-
men kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvista teuras- ja välityseläin-
kuljetuksista (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 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, kilien ja varsojen sekä vieroittamattomien 
porsaiden on saatava levätä vähintään tunnin ajan yhdeksän tunnin matkan 
jälkeen, erityisesti juottamista ja tarvittaessa ruokkimista varten. Tämän le-
pojakson jälkeen kuljetusta voidaan jatkaa edelleen yhdeksän tunnin ajan. 
Sikoja saadaan eläinkuljetusasetuksen mukaan kuljettaa enintään 24 tun-
tia. Kuljettajan vuorokautiselle ajoajalle on myös sääntönsä; kuljettaja saa 
vuorokauden aikana ajaa enintään yhdeksän tuntia. Teuraseläinkuljetusten 
pituuksista keskustellaan EU:ssa, sillä eläinsuojelujärjestöt ovat esittäneet 
kuljetuksille kahdeksan tunnin ylärajaa.

Lainsäädäntö edellyttää eläinkuljettajalupaa kaupallisissa eläinten kuljetuk-
sissa. Aluehallintovirastot myöntävät ja tallentavat myönnetyt eläinkuljetta-
jaluvat, pitkien kuljetusten maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistuk-
set ja muiden kuljetusvälineiden tunnistetiedot sekä kuljettajan ja hoitajan 
pätevyystodistukset ja niissä olevat tiedot Eviran ylläpitämään eläinkuljetta-
jarekisteriin. Ajantasainen lista Suomessa myönnetyistä pitkien kuljetusten 

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=95
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/?a=view&productId=95
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/kaupalliset_kuljetukset/elainkuljettajalupa/elainkuljettajaluvat_suomessa/
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eläinkuljettajaluvista on Eviran sivuilla. Voimassa on 207 pitkien eläinkulje-
tusten lupaa (tilanne 25.10.2011).

13.4.2 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 vuo-
sina kasvaneet. Salakuljetetut koiranpennut voivat olla peräisin niin sano-
tuista pentutehtaista, jolloin esimerkiksi pentujen alkuperästä ja rokotuksis-
ta ei ole tietoa. 

Valtakunnan rajat ylittävillä lemmikkieläimillä tulee olla tunnistusmerkin-
tä ja lemmikkieläinpassi. Vuodesta 2004 asti käytössä ollut Euroopan unio-
nin lemmikkipassi on jo helpottanut lemmikkien matkustamista Euroopas-
sa. Kissojen ja koirien lisäksi passin voivat saada lemmikkihillerit. Eläimen 
omistajan täytyy passin saamiseksi käyttää lemmikkinsä eläinlääkärillä en-
nen matkaa, ja eläinlääkärin tulee merkitä passiin tiedot eläimen saamista 
rokotuksista ja mahdollisista lääkehoidoista.

13.5 Eläinten tainnutus, teurastus ja lopetus, teurashylkäyk-
set, uskonnollisista syistä tehtävä teurastus ja eläinten jouk-
kolopetus

13.5.1 Eläinten tainnutus, teurastus ja lopetus

Eläinsuojelulain mukaan eläimen lopettaminen on suoritettava mahdolli-
simman nopeasti ja kivuttomasti. Eläinsuojelulaissa määrätään myös, että 
eläintä teurastettaessa sen on oltava asianmukaisesti tainnutettu tai lopetet-
tu ennen verenlaskua. Eläimelle ei saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä 
toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut.

Tainnuttaminen on menetelmä, jolla eläimel-
le aiheutetaan sen kuolemaan saakka kestävä 
tajuttomuus. Naudat tainnutetaan Suomessa 
yleisimmin päähän kohdistettavalla pultti-
pistoolilla. Lävistävän pulttipistoolin isku ja 
pultin tunkeutuminen aivoihin aiheuttavat 
niissä vakavan ja peruuttamattoman vauri-
on. Siat tainnutetaan isoissa teurastamoissa 
yleisimmin hiilidioksidikaasulla. Lisäksi siko-

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/elainsuojelu_kuljetuksissa/kaupalliset_kuljetukset/elainkuljettajalupa/elainkuljettajaluvat_suomessa/
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ja tainnutetaan päähän aivojen läpi kohdistetulla sähkövirralla sekä pultti-
pistoolilla. Päähän kohdistuva sähkötainnutus aiheuttaa aivosähkökäyrässä 
yleistyneen epileptisen kohtauksen. Hevoset tainnutetaan pulttipistoolilla 
tai ampumalla. Lampaiden tainnutukseen käytetään sähköä tai pulttipistoo-
lia. Munintansa lopettaneet kanat lopetetaan yleensä hiilidioksidikaasulla. 
Broilereiden tainnutukseen käytetään hiilidioksidikaasua tai sähköllä tapah-
tuvaa vesiallastainnutusta, jossa eläin altistetaan vesialtaassa sähkövirralle. 
Sähkövirta aiheuttaa aivosähkökäyrässä yleistyneen epileptisen kohtauksen 
ja sydämen kammiovärinän tai sydänpysähdyksen. Kalkkunat tainnutetaan 
sähköllä, joko vesiallastainnutuksella tai päähän kohdistettavilla sähköpih-
deillä. Porot tainnutetaan yleensä pulttipistoolilla. Turkiseläimistä ketut ja 
supikoirat lopetetaan sähköllä, jossa elektrodit kohdistetaan sekä päähän 
että kehoon. Minkit tainnutetaan joko hiilimonoksidi- tai hiilidioksidikaa-
sulla.

Suomen kaikki liha-alan laitokset mukaan lukien teurastamot sekä suurim-
pien teurastamojen tarkastuseläinlääkäreiden yhteystiedot ovat Eviran verk-
kosivuilla. Eviran rekisterissä, toukokuussa 2010, oli 19 teurastamoa ja 60 
pienteurastamoa ja riistankäsittelylaitosta. Näiden lisäksi Suomessa on yksi 
suuri sekä 18 pienempää poroteurastamoa.

13.5.2 Teurashylkäykset

Tuotantoeläinten ruhoja voidaan teurastamolla hylätä osittain tai koko-
naan (taulukko 14). Ruhohylkäyksestä päättää teurastamolla työskentelevä 
tarkastuseläinlääkäri. Hylkäys on taloudellinen tappio eläintuottajalle ja 
elinkeinolle. Ruhon hylkääminen voi kertoa myös puutteista teurastettavan 
eläimen hyvinvoinnissa. Eläin, jonka ruho päätyy hylättäväksi, on todennä-
köisesti voinut huonosti jossain vaiheessa elämäänsä. Lihateollisuus on sopi-
nut yhdessä toimiin johtavista kansallisista ruhohylkäysrajoista: lihasikojen 
osalta kokoruhohylkäysten raja-arvo on 1,1 % ja emakoiden osalta 7 %. Mi-
käli eläintuotantotilalta tulee tätä enemmän eläimiä, joiden ruhot hylätään, 
teurastamon edustaja käy tilalla ja ohjeistaa korjaamaan tilanteen. Tilan tu-
lee saada kokoruhohylkäysten raja-arvo alittumaan vuoden kuluessa, mikäli 
aikoo jatkaa yhteistyötä teurastamoiden kanssa.

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/yhteystiedot/henkilohaku/lihantarkastushenkilosto_teurastamoissa/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/yhteystiedot/henkilohaku/lihantarkastushenkilosto_teurastamoissa/
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Taulukko 14. Hylättyjen kokoruhojen prosenttiosuudet Suomen teurastamoille tuotujen 
eläinten määristä 2007–2010 (lähde: Evira).

Hylättyjä kokoruhoja %  
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

13.5.3 Uskonnollisista syistä tehtävä teurastus

Uskonnollisista syistä tehtävä teurastus ilman eläimen tainnutusta sallitaan 
myös uudessa, vuoden 2013 alusta sovellettavaksi tulevassa, lopetusasetuk-
sessa. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää voimassa olevaan kansalliseen 
lainsäädäntöönsä ennen teurastusta tapahtuvan tainnutuksen aina pakolli-
seksi. Suomessa tainnuttaminen tulee tehdä vähintään samanaikaisesti ve-
renlaskun kanssa. Tätä vaatimusta ei Suomessa ole tarkoitus muuttaa uuden 
lopetusasetuksen voimaan tullessakaan. Uskonnollisesti teurastetun lihan 
kysyntä on EU-alueella kasvussa; esimerkiksi Ranskassa yli puolet lammas- 
ja nautateurastuksista tehdään ilman tainnutusta.

13.5.4 Eläinten joukkolopetus

Helposti leviävien eläintautien vastustamiseksi voidaan joskus joutua lo-
pettamaan kaikki pitopaikan eläimet. Eläinten hyvinvointi tulee turvata 

myös näissä tilanteissa valitsemalla lopetus-
menetelmä, jolla eläimet voidaan tainnuttaa 
nopeasti ja lopettaa ne varmasti aiheuttaen 
mahdollisimman vähän pelkoa, kipua ja kär-
simystä eläimille. Tiloilla käytettävien siipi-
karjan massalopetusmenetelmien hyvinvoin-
tivaikutuksista on tehty kirjallisuuskatsaus 
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa 
Helsingin yliopistossa.

http://www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/dokumentit/siipikarjan_massalopetus.pdf
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13.6 Löytöeläimet

Karanneet koirat, kissat ja muut lemmikkieläimet voi 
toimittaa lähimpään löytöeläintaloon. Löytöeläintalossa 
eläintä säilytetään vähintään 15 vuorokautta. Mikäli omis-
taja ei ole hakenut eläintä pois 15 vuorokauden määräai-
kaan mennessä, eläin voidaan myydä, luovuttaa uudelle 
omistajalle tai lopettaa. Karanneista koirista valtaosa, noin 
90 %, haetaan takaisin kotiin; ne, joita ei haeta, saadaan 
yleensä sijoitettua uusiin koteihin. Kissojen kohdalla tilan-
ne on paljon huonompi: alle puolet karanneista kissoista 
haetaan takaisin alkuperäiseen kotiinsa. Löytöeläintaloi-
hin päätyneitä karanneita lemmikkejä lopetetaan määräajan umpeuduttua 
vähän. Helsingin eläinsuojeluyhdistys ilmoittaa, että kaikista löytökissoista 
lopetetaan 5–8 %.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry teki vuotta 2007 koskeneen 
kyselyn kunnallisille löytöeläinten talteenottopaikoille. Tuolloin löytöeläin-
taloja oli kaikkiaan hiukan alle 200, joista noin 120 vastasi kyselyyn. Kyse-
lyyn vastanneiden talteenottopaikkojen löytökoirien kokonaismäärä vuoden 
aikana oli 5 127. 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. SEYn vies-
tintäpäällikkö Maria Blomster arvioi kyselyn lukujen perusteella, että kaikki-
aan koiria olisi löytöeläintaloihin päätynyt vuoden aikana noin 8 500. Löytö-
eläintaloihin päätyneiden kissojen laskennallinen määrä on arvioituna noin 
9 000. Mikäli näistä lopetetaan 5–8 %, on lopetettujen löytökissojen määrä 
vuodessa noin 650. Todennäköisesti kissakarkulaisia, villiintyneitä tai puo-
livillejä kissoja on meillä kuitenkin lähemmäs 10 000. Löytöeläintalot voivat 
tiedustella kadonneen koiran omistajatietoja Suomen Kennelliitosta.

Seuraeläinten pakollinen tunnistusmerkintäjärjestelmä helpottaisi huomat-
tavasti löytöeläinten omistajien etsimistä. Suomen Kennelliitto kannattaa 
yhtenäistä tunnistusmerkintärekisteriä. Kennelliitto merkitsee tunnistus-
merkintärekisteriinsä myös sekarotuiset koirat. Järjestelmä on teknisesti 
valmis, ja siihen voitaisiin tallentaa myös muiden seura- ja harrastuseläin-
lajien tunnistetietoja.

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.

http://www.karkurit.fi/
http://www.karkulaiset.fi/
http://www.etsijakoiraliitto.fi/
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13.7 Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläintoiminta

Luvan- ja ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta ja eläintoiminnasta tehdään 
ilmoitus pitopaikan aluehallintovirastoon. Aluehallintovirastot kirjaavat toi-
minnan omien järjestelmiensä lisäksi yleensä myös Eviran ylläpitämään tie-
tojärjestelmään. Luvan- ja ilmoituksenvaraisten eläintenpitokohteiden mää-
rät vuonna 2011 käyvät ilmi taulukosta 15.

Taulukko 15. Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläintoiminta 2011 (lähde: Evira)

Ammattimainen tai muutoin laaja seura- ja harrastuseläinten pito

Hevostalli 1 949

Kennel 514

Eläinkauppa 233

Eläinhoitola 251

Löytöeläinhoitola 196

Sirkus 9

Eläintarha 31

Pysyvä ja kiertävä eläinnäyttely 87

Luonnonvarasten nisäkkäiden tai lintujen tuotannolliset ja 
riistanhoidolliset tarhat
Lintutarha 26
Peuratarha 4
Villisikatarha 110
Riistanhoidollinen tarha 81
Biisonitarha 6
Strutsitarha 22

13.8 Luonnonvaraiset eläimet

Eläinsuojelulaissa ja luonnonsuojelulaissa sekä metsästyslaissa todetaan, 
että jokaisen kansalaisen on pyrittävä auttamaan sairasta, vahingoittunutta 
tai muuten avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Eläin on lo-
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petettava tai on huolehdittava siitä, että se lo-
petetaan, mikäli eläimen hengissä pitäminen 
on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Tilapäis-
tä sairaanhoitoa lukuun ottamatta luonnon-
varaisten nisäkkäiden ja lintujen ottaminen 
elätettäväksi on eläinsuojelulain mukaan kiel-
letty. Tilapäisen hoidon jälkeen eläin on va-
pautettava, mikäli se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. Jos 
eläintä ei voida vapauttaa tai sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Toisin kuin monissa maissa, Suomessa loukkaantuneiden luonnonvaraisten 
eläinten hoidon järjestämistä ei ole laissa säädetty minkään erillisen tahon 
tehtäväksi tai vastuulle. Käytännössä loukkaantuneita luonnonvaraisia eläi-
miä hoidetaan ainakin Korkeasaaren eläintarhassa, Pyhtään ja Heinolan 
lintutaloissa sekä Ranuan ja Ähtärin eläinpuistoissa. Ympäristöhallinnolla 
ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolla on ohjeita luonnonvaraisten 
eläinten auttamiseksi.

Korkeasaaren eläintarha ohjeistaa yleisöä: ”Jos et pysty auttamaan pulas-
sa olevaa luonnonvaraista eläintä itse, ota yhteyttä paikalliseen pelastuslai-
tokseen 112:n kautta.” Korkeasaaren nettisivuilla on myös luonnonvaraisten 
eläinten kiinniottoon ja kuljetukseen liittyviä ohjeita. Helsingin kaupungin 
alueella toimii erillinen eläinpelastukseen keskittynyt yksikkö. Edellä mai-
nitut hoitopaikat hoitavat luonnonvaraisia eläimiä, ja jos tilanne sitä vaatii, 
kansalainen voi myös soittaa hätänumeroon eläinten auttamiseksi.

Luonnonvaraisten eläinten hyvinvointi
 ● Ohjeita loukkaantuneiden, sairaiden ja orpojen siilien hoitamiseen ja 

kuntoutukseen.

13.9 Luonnonmukainen eläintuotanto

Luonnonmukainen eläintuotanto on nykyisin Suomessa ainoa viranomaisten 
valvoma tuotantomuoto, jossa eläinten hyvinvointi pyritään ottamaan eläin-
suojelulainsäädännön vaatimuksia paremmin huomioon. Luomueläinten ja 
-eläintilojen määrät käyvät ilmi taulukosta 16. Vuonna 2010 luomueläinti-
loja oli meillä 574, edellisvuoteen verrattuna lisäystä oli 26 tilaa. Luomuvil-
jelyn kehitys vastaa maatalouden yleistä rakennekehitystä kohti suurempia 
tiloja. Luomumaitotilalla oli vuonna 2010 keskimäärin 34 lehmää, mikä oli 
enemmän kuin Suomen kaikkien maitotilojen keskilehmäluku 25 lehmää ti-
laa kohti.

http://www.korkeasaari.fi/
http://personal.inet.fi/perhe/lintutarha/
http://www.heinolanlintutarha.fi/
http://www.ranuazoo.com/Suomi/Kesa/Etusivu.iw3
http://www.ahtarinelainpuisto.fi/
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=37809&lan=fi#a8
http://www.sey.fi/elainten_viikko/2008_luonnonelaimet
http://www.siilikiikarissa.fi/
http://www.siilikiikarissa.fi/
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Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran luonnonmukaisen 
eläintuotannon ohjeeseen on kerätty säädösten vaati-
mukset nautojen, hevosten, sikojen, lampaiden, vuohien 
ja siipikarjan luomukasvatukselle ja mehiläisten luon-
nonmukaiselle hoidolle. Muille eläinlajeille ei ole luon-
nonmukaisen tuotannon ohjeita, joten niitä ei voi mark-
kinoida luonnonmukaisina ilman Eviran kyseiselle lajille 
hyväksymiä tuotantoehtoja. Kun tila liittyy luonnonmu-
kaisen tuotantoon, tehdään tilalla alkutarkastus. Tämän 
jälkeen tiloille tehdään tuotantotarkastus vähintään ker-
ran vuodessa. Osa tarkastuskäynneistä tehdään ennalta 
ilmoittamatta. Siipikarjaliitto on tehnyt luomunuorikko-
kasvatuksen hyvät toimintatavat ohjeen. Ohjeessa kerro-

taan luomumunantuotantoon kasvatettavien kananuorikoiden hyviä hoito-
käytäntöjä.   

Luonnonmukaisessa tuotannossa korostetaan eläinten hyvinvoinnin huo-
mioon ottamista ja eläinten mahdollisuus lajityypilliseen elämään on kes-
keisessä asemassa. Eläinten käyttäytymistarpeet pyritään huomioimaan 
paremmin kuin tavanomaista tuotantoa säätelevä lainsäädännön minimita-
so edellyttää. Tavanomaista tuotantoa koskevien vaatimusten lisäksi luon-
nonmukaisessa tuotannossa on asetettu vaatimuksia eläinten alkuperälle, 
ruokinnalle, eläinlääkinnälle, hoitokäytännöille, eläinsuojille ja ulkoilulle. 
Luomuvaatimusten mukaan tuotantoeläinten lääkitysten varoajat ovat kak-
sinkertaiset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Tämä voi aiheuttaa sen, 
että luomueläinten sairauksien hoidon aloittamista pitkitetään. Suositus 
vaihtoehtoisten hoitomuotojen, kuten homeopatian, käyttöön on ristiriidas-
sa kansallisten hoitosuositusten kanssa, sillä homeopatialääkkeitä ei ole re-
kisteröity tuotantoeläimille.

Luomueläintuotantovaatimuksista osa edistää eläinten hyvinvointia. Tällai-
sia ovat muun muassa seuraavat:

 ● Vasikoiden nupouttamisen (eli sarvenaiheiden poiston) saa suorittaa ai-
noastaan eläinlääkäri käyttäen anestesiaa ja kivunlievitystä.

 ● Yleensä eläinten tulee päästä kesäaikaan laiduntamaan tai vähintään ul-
kotarhaan.

 ● 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.

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/luomu/
http://www.siipi.net/images/stories/luomujaosto/luomunuorikot_tuotantotapaohjeet191211.pdf
http://www.siipi.net/images/stories/luomujaosto/luomunuorikot_tuotantotapaohjeet191211.pdf
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 ● Nautojen karkearehun saannille on annettu vähimmäisvaatimus.
 ● Lehmä ei saa poikia kytkettynä.
 ● Vasikat tulee laittaa ryhmään jo viikon ikäisinä.
 ● Vasikoiden tulee saada luonnollista maitoa kolmen kuukauden ajan syn-

tymästään.
 ● Lehmille on 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 korsi-
rehun tärkeämpi asema kaikkien eläinten ruokinnassa), ulkoiluvaatimus ja 
väljemmät tilavaatimukset. Luonnonmukaisessa tuotannossa eläimiä ei saa 
pitää kytkettynä eikä kääntymisen estävissä häkeissä. Lypsylehmien osalta 
parsinavetat ovat erityistapauksissa ja erityisluvalla sallittuja. Eläimillä on 
lisäksi pienempi tuotantopaine. Tautien ennaltaehkäisy lajinmukaisen hoi-
don, säännöllisen jaloittelun sekä suuren eläintiheyden välttämisen keinoin 
kuuluu luomuperiaatteisiin.

Luonnonmukaisen tuotannon perusperiaatteet ovat eläinten hyvinvoinnin 
kannalta hyviä, vaikkakin tuotannon toteutuksessa ja yksityiskohtaisissa oh-
jeissa on parantamisen varaa. Ongelmaksi saattaa muodostua eläinten ge-
neettinen tausta, sillä luonnonmukaisessa tuotannossa käytetään Suomessa 
samoja eläimiä kuin tavanomaisessa tuotannossa. Näin ollen suureen tuo-
tokseen ja vahvaan ruokintaan jalostetut eläimet saattavat kärsiä luonnon-
mukaisessa tuotannossa ravintoaineiden puutoksista. Ulkoiluvaatimus edis-
tää eläinten hyvinvointia muun muassa lisäämällä virikkeitä ja käytettävissä 
olevaa tilaa, mutta ulkoilu kasvattaa jonkin verran tarttuvien tautien ja lois-
ten leviämisriskiä.
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Taulukko 16. Luomueläinten ja -eläintilojen määrät Suomessa vuosina 2008–2010 (lähde: 
Evira).

2008 2009 2010

Luomukotieläintiloja 511 548 574

Luomukotieläimiä yhteensä 111 349 131 577 147 118

Naudat 27 696 31 646 35 363

Siat 2 245 2 607 2 996

Munivat kanat 73 025 87 665 97 598

Hevoset 28 25 19

Lampaat ja vuohet 8 264 9 530 11 015

Biisonit 91 104 127

Mehiläispesiä 2 927 2 815 2 114

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/tilastot_ja_tietohaut/
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