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Lausunto Eläinten hyvinvointilaki luonnokseen

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto Eläinten hyvinvointilakiluonnokseen. Olemme
iloisia, että saamme olla osaltamme vaikuttamassa eläinten hyvinvointiin. Suomen Marsuyhdistys on ajanut marsujen hyvinvointiasioita jo yli 25 vuotta ja haluaa olla edistämässä niiden
toteutumista myös lainsäädännön tasolla. Monet eläinsuojeluasiat ovat pohdituttaneet marsuväkeä viime vuosina.

Eläinjalostus
Lakiehdotuksen mukaan eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja
terveiden eläinten tuottamiseen. Lakiehdotuksen tarkoitus on ”ohjata eläinjalostusta yhä
enemmän eläinten hyvinvointia huomioon ottavaan suuntaan. Esimerkiksi tiettyjen ulkonäköpiirteiden liiallinen korostaminen jalostustavoitteissa on johtanut sellaisten ääripiirteiden suosimiseen, jotka aiheuttavat hyvinvointiongelmia seura- ja harrastuseläimille”.
Tällainen ulkonäköpiirre marsuilla on pään liiallinen lyhyt muoto ja pyöreys sekä lyhyt kuonoisuus aiheuttaen etenkin hammasongelmia.
”Säännöksessä tarkoitettuja hyvinvointihaittaa aiheuttavia perintötekijöitä voivat olla letaalitekijät tai tiettyihin sairauksiin tai muihin hyvinvointihaittoihin, kuten anatomisiin ääripiirteisiin
tai rakenteellisiin heikkouksiin liittyvät perintötekijät. Jälkeläisten kuolemaan tai vakaviin epämuodostumiin johtavia letaalitekijöitä esiintyy esimerkiksi tietyillä hännättömillä tai töpöhäntäisillä koira- ja kissaroduilla.”
Myös marsuilla on tällaisia letaalitekijöitä esim. roan-roan tai dalmatian-dalmatian kuvioita
yhdistettäessä.

Satiinimarsuilla on todettu useita terveydellisiä ongelmia, kuten luusto- ja hammasongelmia.
Aiheesta on tehty lukuisia tieteellisiä tutkimuksia. Ohessa niistä pari.
THE SATIN SYNDROME IN GUINEA PIGS
https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/165/467/RUG01002165467_2014_0001_AC.pdf?fbclid=IwAR2gxuGVjDpOi0MrhXK35Qv_lNVQ2BAnT7iHacrTD0W0s80H728v-bLaetQ
Case Report Case Report of a Satin Guinea Pig with Fibrous Osteodystrophy That Resembles Human Pseudohypoparathyroidis
1321656.pdf (hindawi.com)

Täten ehdotamme satiinimarsujen kasvatuksen ja näyttelytoiminnan kieltämisen Suomessa.
Pidämme myös hyvänä huomioida letaalitekijöiden, anatomisten ääripiirteiden tai rakenteellisten heikkouksien jalostamisen kasvatuksessa ja tällaiset asiat tulisi kieltää lailla.

Eläinnäyttely
Mielestämme on tarpeen määrittää eläinten hyvinvointilaissa tarkoitettava eläinnäyttely. Harrastustoiminnan kannalta on tärkeää määrittää millaisessa tilapäisessä asumuksessa (kuljetusboksi tms.) marsua voi pitää näyttelyn ja kuljetuksen ajan. On myös tärkeää määrittää
saako eläinnäyttelyssä eläimet ovat esillä yleisölle ja miten esittely tulisi tapahtua.
”Hyväksyttävää ei kuitenkaan olisi kuljetuslaatikossa tai- häkeissä olevien eläinten esittely
yleisölle esimerkiksi eläinnäyttelyn yhteydessä”. Mitä tämä tarkoittaa?
On määriteltävä saako eläin/marsu olla eläinnäyttelyssä siis ollenkaan esillä yleisölle häkissä
ja/tai ilman häkkiä (esim. sylissä) ja kuinka kauan jne. Usein eläinmessuilla eläimiä on nähtävillä ja samalla niiden hoidosta, ruokinnasta ja yleisesti hyvinvoinnista jaetaan runsaasti tietoa.
Lakiehdotukseen kirjattu maininta eläimen hyvinvoinnin turvaamisesta ja valvonnasta koskien näyttelyasettajaa ja hänen mahdollista eläimen huonosta kohtelusta aiheutuvia toimenpiteitä on hyvä.
Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten
pito
”Ehdotetun pykälän mukaan ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seuraja harrastuseläinten pito olisi jatkossakin ilmoituksenvaraista toimintaa. ”
Olemme tyytyväisiä ja kiitämme, että ammattimaiseen jyrsijöiden kasvatukseen ja harrastustoimintaan on lakiehdotuksessa kiinnitetty huomiota laajasti. On hienoa, että lakiehdotuksessa mainitaan, että ammattimaisessa tai muutoin laajassa mitassa eläimiä pitävällä on oltava soveltuva koulutus tai muualla keinoin saavutettu riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen. Suomen Marsuyhdistys on perustanut tämän vuoden alusta kasvatusneuvoja tehtävän. Lisäksi Marsuyhdistys kouluttaa kasvattajia ja harrastajia laajasti. Ellei toimijalla ole ammatillista pätevyyttä niin Smy voi tukea ja ohjata toimijaa monin tavoin.
Yhdistyksessä ollaan tietoisia, että pienjyrsijöiden kasvatuksen osalta toiminta kentällä on
aika villiä. Harva kasvattaja on tehty ilmoituksen laajamittaisesta kasvatustoiminnasta eikä
tiloja tai toimintaa ole kukaan koskaan tarkastanut. Olemme myös saaneet (esim.

eläinlääkäreiltä) tietoa, että pienjyrsijöiden osalta kasvatustiloissa- ja oloissa sekä eläinten
hyvinvoinnissa on paljon puutteita. Moni kasvattaa esim. marsuja kodissaan sisätiloissa, jolloin valvonta ei ulotu heidän kasvatustoimiin. Ostajat eivät välttämättä pääse kasvatustiloihin, jolloin ulkopuolista valvontaa ei ole. Kasvattaja saattaa olla itse sokeutunut omaan toimintaan ja eläinten hyvinvointi ei välttämättä toteudu.
Täten yhdistys toivoo, että kotirauhan piiriin ulottuva tarkistus olisi mahdollista ilman epäilyä
elinsuojelurikkomuksesta. Perustuslakivaliokunnan tulkinta kotirauhan rikkomattomuudesta
on hyvä tarkistuksen kohdistuessa kasvatustiloihin. Olisi tärkeää, että valvonta on mahdollista myös asianomaisen kasvattajan tai toimijan omasta pyynnöstä. Yhdistykselle on tullut
tietoon tapauksia, ettei valvontaa suoriteta vedoten kotirauhan rikkomiseen. Kaikkien laajamittaisesti kasvatustoimintaa tekevien tulisi olla saman arvioisia ja saada valvontakäynti halutessaan, ei vain epäiltynä rikkomuksesta.
Yhdistys on ollut yhteydessä useisiin valvontaeläinlääkäreihin sekä läänineläinlääkäreihin.
Tulkinta laajamittaisesta toiminnasta on ollut epäselvä ja jokainen viranomainen tulkitsee
asiaa eri tavoin. Siten lakiehdotuksessa on erinomaista tarkempi määrittely laajamittaisesta
kasvatustoiminnasta. Entä jos kasvatus ei ole laajamittaista, mutta on silti ammattimaista?
Lakia olisi hyvä tarkentaa tämän osalta.
”Liite 2 Ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on: 1. sellainen seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen, jonka harjoittaja
a) myy kissoja, koiria, frettejä tai kaniineja vähintään neljästä itse kasvatetusta pentueesta
vuodessa; b) myy tai välittää vähintään 10 muuta kuin itse kasvattamaansa kissaa, koiraa,
frettiä tai kaniinia vuodessa;
c) myy vähintään kuusi itse kasvattamaansa hevosta tai muuta itse kasvattamaansa hevoseläintä vuodessa; tai
d) harjoittaa vastaavaa toimintaa pienikokoisilla seura- ja harrastuseläinlajeilla, kun eläinten
käytössä on säännöllisesti vähintään 10 häkkiä, terraariota tai akvaariota;
2. seura- ja harrastuseläinten laajamittainen pito, jonka harjoittaja
a) pitää vähintään kymmentä yli 12 kuukauden ikäistä koiraa, kissaa tai frettiä;
b) pitää vähintään kymmentä yli 12 kuukauden ikäistä hevoseläintä;
c) pitää vähintään 20 yli 12 kuukauden ikäistä kaniinia; tai
d) pitää pienikokoisia seura- ja harrastuseläinlajeja siten, että eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 30 häkkiä, terraariota tai akvaariota;
3. koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti
ja säännöllisesti pidetään vähintään kuutta koiraa tai kissaa;
4. kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita hevoseläimiä eläimiä vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti pidetään yhteensä
vähintään kuutta eläintä; sekä
5. muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito.”
Yhdistys katsoo, että marsu on rinnastettavissa kaniiniin (koko, liikunnan tarve, fysiologia,
lajin omaisuus, hyvinvointi) ja toivoo, että sen laajamittaista kasvatusta koskisi samat kriteerit. Laumaeläimenä marsuja pidetään usein pareittain tai jopa suurissa laumoissa. Jos noudatetaan kriteeriä ”pitää pienikokoisia seura- ja harrastuseläinlajeja siten, että eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 30 häkkiä” tai ” harjoittaa vastaavaa toimintaa pienikokoisilla seura- ja harrastuseläinlajeilla, kun eläinten käytössä on säännöllisesti vähintään 10

häkkiä”, tarkoittaisi tämä yksilölukumäärältään jopa useita kymmeniä (riippuen asumuksen
koosta). Sen sijaan kriteeri: muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito” on haastava määritelmä, kuten ollaan huomattu.
Ehdotetut kriteerit ovat maltilliset, eivät ainakaan liian tiukat. Ne voisivat jopa olla tiukemmat.
Tiedoksi, että Suomen Marsuyhdistys Ry haluaa painottaa lemmikkikasvattajien ja yhdistyksen tärkeää osaa eläinten hyvinvoinnissa. Siksi SMY myöntää SERTIFIOIDUN KASVATTAJAN arvonimen käytettäväksi sekä yhdistyksen kasvattajalistalla että kasvattajan toiminnan
omassa tiedottamisessa niille kasvattajille, jotka ovat tehneet eläimen pitoilmoituksen ja ylläpitävät sitä tarvittavin tavoin, pitävät eläinluetteloa eivätkä saa sanktioita tarkastuseläinlääkärikäynnillä.

Asiantuntijan ja avustajan käyttäminen
”Valvontaviranomainen voi valvontaa ja tarkastusta tehdessään käyttää apunaan ulkopuolista asiantuntijaa tai avustajaa. Tällainen henkilö voi antaa asiantuntija-apua tai tehdä tarkastukseen liittyviä avustavia tehtäviä, mutta hänellä ei ole itsenäistä tarkastustoimivaltaa.”
Tämä on yhdistyksen mielestä hieno ehdotus ja tarjoaa asiantuntemustaan.

Eläimen lopetus
”Eläin on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla
tavalla, menetelmällä ja tekniikalla. Eläimen saa lopettaa vain se, jolla on riittävät tiedot kyseisen eläinlajin lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen
suorittamiseksi.”
Yhdistys on tietoinen, että kentällä pienjyrsijöitä, myös marsuja, lopetetaan SodaStream- laitetta tai laitteen hiilidioksidia hyväksikäyttäen. Tämä teille tietoon.

Eläinten pitopaikka, hoito ja kohtelu
”Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pitopaikan koosta, materiaaleista, rakenteista ja muista ominaisuuksista.”
Voimassa oleva eläinsuojelulain- ja asetuksen mukaiset eläinten pitopaikkaa koskevat säädökset ovat suppeita mm. häkkikoot ovat todella pieniä ottaen huomioon marsun liikunnan
tarpeet ja laumaeläimen vaatimukset. Näihin pitopaikan olosuhteisiin toivomme asetuksessa
puututtavan jatkossa huolellisesti ja asiantuntevasti.

Toivomme, että asiantuntemustamme kuunnellaan jatkossakin. Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä,
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