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MTK-Lappee ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten 
hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

MTK-Lappee ry on MTK-Kaakkois-Suomen alueella toimiva paikallisyhdistys, jonka jäsenmäärä 
on 766 henkilöä. Haluamme lausua mielipiteemme muutamasta tuotantoeläimiin kohdistuvista 
seikoista koskien uutta lakiesitystä eläinten hyvinvoinnista. Lain uudistusta tehtäessä toivomme 
otettavan huomioon myös karjanomistajien kokemuksen ja ammattitaidon, sekä kotieläintuotannon 
taloudelliset näkökulmat ja vaikutukset. Käytännön elämässä tuottajan- ja eläinten hyvinvointi 
kulkevat käsi kädessä. Hyvinvoiva eläin myös tuottaa paremmin.

Lakiluonnoksessa ehdotettuun ja paljon keskustelua herättäneeseen muutokseen koskien nautojen 
kytkettynä pitämisen kieltoa haluamme todeta, että emme hyväksy sitä kirjattavaksi lakiin edes 
pitkällä siirtymäajalla. Maidontuotanto on tällä hetkellä voimakkaassa rakennemuutoksessa. 
Kyselytutkimusten mukaan yli puolet maitotiloista on ilmoittanut lopettavansa tuotannon vuoteen 
2022 mennessä. Jäljelle jäävillä tiloilla keskilehmäluku kasvaa jatkuvasti ollen Pro Agria 
tuotosseurantatiloilla vuonna 2016  41,5 lehmää. Kyseisen vuoden tilastoissa parsinavettatiloja oli 
64 % ja pihattoja 36 %. Lypsykarjapihattojen osuus kasvaa karjakoon kasvun seurauksena ja 
kytkettynä pidettävien lihasonnien määrä on erittäin pieni tällä hetkellä. Erilaiset siirtymäajat luovat
karjanomistajille entistä enemmän henkistä ja taloudellista painetta. Kynnys tuotannosta 
luopumiseen laskee ja pahimmillaan se voi tarkoittaa kotimaisen maidon- ja lihantuotannon 
laskemista vaarallisen alas. Naudanlihan tuotanto ei riitä kotimaan tarpeisiin nytkään. 

Porsitushäkkien osalta kannatamme nykykäytäntöä. Häkeistä kokonaan luopuminen aiheuttaa 
lisäkustannuksia koska neliöitä tarvitaan enemmän. Käytännön kokemusta vapaasta porsimisesta ei 
vielä ole tarpeeksi ja osa emakoista käyttäytyy agressiivisesti porsaita kohtaan.
Vieroituksesta tiineytyksen yli noin kuusi päivää on kaikkein otollisinta aikaa emakoiden 
tapaturmille. Tällöin ne ensin tappelevat arvojärjestyksen ryhmään ja kiimassa ollessa muuten 
runnovat toisiaan. Näin ollen emme myöskään kannata tiineytyshäkeistä luopumista, mutta häkissä 
pitämiselle voitaisiin asettaa 10 päivän maksimiraja. 

Hyvinvointilain valvontaa koskevissa asioissa toivomme, että lakiin kirjataan vaatimus valvojan 
pätevyydestä, joka mielestämme tarkoittaa eläinlääkärin ammattitutkintoa ja riittävää kokemusta 
tuotantoeläinpraktiikasta. Alueellinen yhdenvertaisuus on säilytettävä vaikka valvonta siirtyy eri 
maakuntien hoidettavaksi tulossa olevan maakuntauudistuksen myötä. Myös viljelijän 
oikeusturvasta on voitava huolehtia valvonnan aikana ja tästä syystä toivomme lakiin lisättävän 
maininnan siitä, että tarkastuksen kohteena olevalla on mahdollista hankkia avustaja paikalle 
tarkastushetkellä.

MTK-Lappee ry

mailto:kirjaamo@mmm.fi



