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Lausunto koskien luonnosta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta
Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja esittää siihen seuraavia
hevosten hyvinvoinnin kannalta oleellisia muutoksia ja huomiota perusteluineen:
5 § Määritelmät
9) Pitopaikka
Pysyvä pitopaikka tulee määritellä lakitasolla.
Esitämme, että hevosen pysyväksi pitopaikaksi (paikka, jossa hevonen viettää pääosan ajastaan) voidaan
määritellä talli, jossa hevosella on karsina. Myös pihatto tai laidun voi olla pysyvä pitopaikka. Ulkoilutarhaan
ei tule soveltaa pysyvän pitopaikan määritelmää, koska se on tarkoitettu hevosen lyhtyaikaiseen ulkoiluun
ja jaloitteluun.
Esitämme, että myös väliaikainen pitopaikka määritellään laissa, koska niille tullaan asettamaan erilaisia
vaatimuksia kuin pysyvälle pitopaikalle. Ulkoilutarha olisi määritelmän mukaan väliaikainen pitopaikka sen
käyttötarkoituksen vuoksi.
10) Ilmoituksenvarainen kilpailutoiminta
Eläinkilpailuiden osalta tulee määritellä huolellisesti, mitkä kilpailut tai kilpailumuodot ovat
ilmoituksenvaraisia. Laissa ehdotetaan säädettäväksi kilpailuista, joissa eläin voi joutua alttiiksi
kohtuuttomalle rasitukselle tai muulle kivulle taikka kärsimykselle. Tällainen määritelmä itsessään ei ole
kuvaava eikä riittävä.
Ratsastajainliitolla on kilpailujärjestelmä, jonka sääntöjen mukaisessa omavalvontajärjestelmässä
määritellään tarkasti millä tasolla ja missä kilpailumuodoissa kilpailuissa on oltava paikalla eläinlääkäri.
6 § lain yleiset periaatteet
Pykälässä kielletään eläinten hyvinvoinnin tarpeeton vaarantaminen. Esitämme, että tämä kielto ulotetaan
koskemaan luvatonta tunkeutumista eläintiloihin, mikä tulisi määritellä eläinsuojelurikokseksi.
16 § Toimenpiteiden tekijä ja kivunlievityksen käyttö
Asetustasolla tulee määritellä, minkälaista pätevyyttä eri toimenpiteiden tekijöiltä vaaditaan. Määrittelyä
tarvitaan erityisesti siihen mitkä toimenpiteet kuuluvat eläinlääkärille ja mitä toimenpiteitä muiden
ammattilaisten, kuten kengittäjien, on mahdollista suorittaa.
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17 § Välineet, laitteet ja aineet
Perustelumuistiossa on kirjattuna ”Hyväksyttävänä ei voida pitää esimerkiksi sellaista hevosen kuolainta,
joka aiheuttaa haavaumia hevosen suuhun.” Oikein käytettynä kuolain ei aiheuta hevosen hyvinvoinnin
vaarantumista. Kuolain on oleellinen väline hevosen hallinnassa ja sen oikeaan käyttöön tulee vaikuttaa
ensisijaisesti käyttäjien ohjaamisella ja opastuksella. Ratsastajainliiton kilpailusäännöissä kielletään
yksiselitteisesti kuolaimesta repiminen ja nykiminen.
Lakitasolla ei näkemyksemme mukaan ole kannattavaa ottaa kantaa kuolaintyyppeihin. Vaihtoehtoisesti,
jos jatkovalmistelussa pysytään kuolaintyypin määrittelyssä, esitämme tarkennuksia, että kuolaimessa ei
saa olla repiviä, viiltäviä, lävistäviä tai muuten haavaumia aiheuttavia osia.
Luonnoksessa on määritelty kielletyksi ”esimerkiksi hevosen jalkojen käsitteleminen chilijauheella tai
muulla herkistävällä aineella sen varmistamiseksi, että hevonen välttää koskettamasta estepuomia esteen
yli hypätessään.” Ehdotamme, että asetustasolla määritelty, kattavampi ja yksiselitteisempi muoto olisi
esim. ”millään herkistävällä aineella tai menetelmällä.”
21 § Ruokinta ja juotto
Luonnoksessa todetaan, että juomaveden jatkuvaa saatavilla oloa ei kuitenkaan ole tarpeen edellyttää
esimerkiksi lyhytaikaisen tarhaamisen aikana. Esitämme edelleen ulkoilutarhaa hevosen väliaikaiseksi
pitopaikaksi, jossa hevonen ulkoilee ja jaloittelee lyhyitä aikoja. Hevosen pysyvä pitopaikka on tällöin
karsina tai pihatto.
25 § Eläinjalostus
Esitämme, että alkionsiirto ja muut jalostustekniikat ovat edelleen hyväksyttyjä jalostusohjelmien
toteuttamisessa.
30 § Eläinten hoitajien pätevyys ja riittävyys
Luonnoksessa mainitaan vaatimus ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa eläimiä pitävän henkilön
pätevyydestä. Hevosalan ammattitutkinnot antavat tämän vaatimuksen mukaisen pätevyyden ja ne tulee
hyväksyä riittäväksi osaamiseksi.
35 § Pitopaikan olosuhteet
Pykälässä on näkemyksemme mukaan edelleen tarpeen määritellä erikseen eläimen pysyvä ja väliaikainen
pitopaikka. Väliaikainen pitopaikka, esimerkiksi lyhytaikaiseen jaloitteluun tai ulkoiluun tarkoitettu
ulkotarha, sijaitsee tavallisimmin tallin välittömässä läheisyydessä. Tällöin hevoset voidaan ottaa sisään
pysyvään pitopaikkaan, karsinaan, sääolosuhteiden niin vaatiessa.
38 § Eläinten hoitoon ja tarkistamiseen tarvittavat tilat
Pykälään on syytä laittaa täsmennys, että eläimen hoitoon ja eristämiseen voidaan käyttää tarvittaessa
samaa tilaa.
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46 § Ilmoituksenvarainen eläinkilpailujen järjestäminen
Ilmoituksenvaraisten kilpailuiden määritelmä on tarkennettava. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi: että
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, millaiseen näyttely- ja
kilpailutoimintaan säännöksen ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan. Asetustasolla tulee kirjata
selkeästi mitkä kilpailut, kilpailumuodot ja näyttelyt ovat ilmoitusvaraisia ja joissa näin ollen edellytetään
kilpailueläinlääkärin paikallaoloa.
48 § kilpailueläinlääkärin tehtävät ja pätevyys
Kilpailueläinlääkärillä tulee jatkossakin olla velvollisuus ja valtuudet puuttua eläinten hyvinvointia
haittaavaan toimintaan suoraan ja nopeasti. Kilpailueläinlääkärillä tulee olla selkeästi määritelty valta
päättää kilpailujen jatkamisesta ja tarvittaessa kieltää eläimen osallistuminen. Pyydämme huomioimaan,
että hevosten suojelun näkökulmasta ratsastuskilpailuissa ylin toimivalta on jo nyt sekä tuomariston
puheenjohtajalla että kilpailueläinlääkärillä.
Esitämme että kilpailueläinlääkäriksi soveltuu eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittanut henkilö.
Virkaeläinlääkärin statusta ei vaadittaisi.
Liite 2, kohta 1 c)
Ehdotamme poistettavaksi sanoja ”itse kasvattamaansa” molemmista kohdista. Itse kasvattamaansa määritelmän kanssa ammattimaisesta toiminnasta jäävät pois muut ammattimaisesti toimivat
hevoskauppiaat ja -välittäjät.
Yhteenveto
Ratsastajainliitto pitää erittäin tärkeänä eläinten pitopaikkoihin ja lyhytaikaiseen ulkoiluun liittyvien
käsitteiden tarkkaa määrittelyä. Epäselvät määritelmät voivat johtaa siihen, että eläinten jatkuva pito
sisätiloissa lisääntyy. Tämä ei ole eläinten hyvinvoinnin kannalta tavoiteltu lopputulos. Ratsastajainliitto
ilmaisee halukkuutensa olla mukana lain jatkovalmistelussa sekä lakiin liittyvien asetusten valmistelussa.
Toivomme valmistelutyötä tehtävän avoimessa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Helsingissä, 13.1.2022

Jukka Koivisto
toiminnanjohtaja

Minna Peltonen
tallitoiminnan kehittäjä
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