
Joensuun eläinsuojeluyhdistys haluaa olla mukana tekemässä uutta ja hyvää eläinsuojelulakia. 
Haluamme seuraavat muutokset tulevaan lakiin, jotta myös me, jotka teemme yhteiskunnallisesti 
tärkeää eläisuojelutyötä vapaaehtoisina, voimme näin toimia eläinten paremman elämän puolesta.

Uudessa eläinsuojelulaissa eläimen omistaminen menee eläimen hyvinvoinnin edelle.

Eläimen lajinomainen elämä tulee turvata aina, eikä se saa koskaan mennä edelle taloudellisen hyödyn.

Kun eläimille tehdään toimenpiteitä, jotka vaativat kivunlievitystä,eläimen on se myös saatava. Esimerkkinä porsaiden 
kastraatio ja vasikoiden sarvien alkujen polttaminen.Porsaiden on saatava kivunlievitys tai kastraatio on lopetettava kokonaan
sillä jos porsaat teurastetaan aiemmin, lihaan ei tule niin sanottua karjunhajua.Vasikoiden nuputtaminen olisi sallittua vain 
eläinlääkäriltä, ja tarpeellisella kivunlievityksellä.

Eläinten ruokinnan ja veden saannin täytyy olla säännöllistä ja tapahtua riittävän usein. Kaikilla ihmisen omistuksessa olevilla
eläimillä täytyy olla niiden ”asuinpaikassa” jatkuva veden saanti. Eläimillä täytyy olla myös liikkumisvapaus, parsinavetat ja 
emakoiden poikimiskarsinat on kiellettävä.

Eläimille terveysongelmia auheuttava niin sanottu jalostustoiminta on kiellettävä kokonaan. Lihakarjan liioitellun suuret 
lihakset, jotka estävät eläimen liikkumisen, koirien jalostaminen, niin että niiden hengittäminen vaikeutuu tai liian löysän 
nahkan jalostaminen niin lemmikkieläimiltä kuin tuotantoeläimiltäkin. Jalostaminen tulisi kieltää eläimiltä, jotka eivät pysty 
synnyttämään luonnollisesti.

Haluamme, että kaikki kotieläimet ja myös tuotantoeläimet on pakko merkitä pysyvästi joko mikrosirulla tai korvamerkillä ja 
rekisteröidä omiin rekistereihin. Näin poistuisi löytöeläinongelma, joka on jo Suomessa etenkin kissojen osalta suuri 
ongelma. 20 000 kissaa hylätään joka vuosi. Löytöeläinten säilytysaikaa voidaan lyhentää ainoastaan silloin, jos 
tunnistusmerkintä on pakollinen. 

Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito ei voi olla vain vapaaehtoisten hoidossa. Siihen on saatava 
rahoitusta ja eläinten on saatava asianmukaista hoitoa riippumatta siitä missä päin Suomea apua tarvitaan.

Koska Suomi ei ole kieltämässä turkistarhausta, on myös turkistarhattujen eläinten saatava häkkeihin kiinteät pohjat, jotka 
siivotaan päivittäin. Verkkopohjat on kiellettävä kaikilta eläimiltä. Turkiseläinten tarhauksenkielto tulisi toteuttaa sovitun 
siirtymäkauden jälkeen.

Jokaisessa maakunnassa on oltava valvontaeläinlääkärit ja heillä tarvittavat resurssit ajallisesti hoitaa työtään ja neuvontaa 
eläinten hoidossa, jotta kaltoinkohtelulta vältytään. Tilanteessa, jossa eläinlääkärin on puututtava eläimen huonoon 
kohteluun, on laissa oltava selvät pykäläät, jotta eläin voidaan  ottaa pois omistalajaltaan, niin ettei eläimen kärsimys pitkity.  
Heillä täytyy olla myös näytteenottooikeus, sekä mahdollisuus tehdä valvontaa.

Ammattimaisesti tuoantoeläimiä pitävät tilat pitäisi voida tarkistaa ilman eläisuojeluepäilyä. Myös kennelit ja 
kissankasvattajat, jotka myyvät yli x pentua vuodessa, kuuluisivat tarkastuksen piirin.

Kiireellisen hoidon hankkiminen eläimelle pitää olla mahdollista, vaikka eläimen pitäjä tai omistaja olisikin eri mieltä 
valvontaa tekevän henkilön kanssa.
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