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Lausunto luonnoksiin laiksi elainten hyvinvoinnista ja laeiksi eraiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta
Kiitan mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta. Elainsuojeluasiamies on itsenainen ja
riippumaton viranomainen, jonka tehtavana on edistaa ja parantaa elainten hyvinvointia
seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin seka tukea ja
edistaa eri toimijoiden valista yhteistyota elainten hyvinvoinnin parantamiseksi.

YIeiset kommentit lakiehdotuksesta
Pidan hyvana sita, etta lakiuudistuksella elainsuojelun lainsaadantdperustaa pyritaan muuttamaan
elainten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistamisen suuntaan. Kunnioituksen lisaaminen lain
tarkoitukseen tuo lain lahtdkohtiin uuden, elaimen arvostamista korostavan elementin. Elainten
itseisarvo tulisi kuitenkin tunnustaa lakitekstissa. Elainten kunnioittaminen ja hyvinvoinnin
edistaminen pohjautuvat ajatukseen siita, etta elain on itsessaan arvokas tuntevana olentona.
Elainten olennaisia kayttaytymistarpeita koskevat vaatimukset ovat lakiluonnoksen keskeisimpia
uudistuksia. Tama vastaa nykyista tieteellista ymmarrysta siita, etta elaimilla on sisasyntyisia
kayttaytymistarpeita, joiden estyminen johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen. Samalla myos
lakiluonnoksen keskeiset puutteet liittyvat kayttaytymistarpeita koskeviin vaatimuksiin.
Lakiluonnoksessa kiitettavasti kielletaan elainten pito jatkuvasti kytkettyna ja kaantymisen
estavissa rakenteissa pysyvissa pitopaikoissaan. Taman kirjauksen seurauksena lihanautojen
parsista, hevosten pilttuista ja emakoiden pitkaaikaisesta pidosta tiineytyshakeissa luovutaan
siirtymaajalla. Myds uusien parsinavetoiden ja porsitushakkien rakentaminen ja kayttodnotto
kielletaan. Lakiluonnos ei kuitenkaan kiella maidontuotannon lehmien ja hiehojen parsinavetoita
ja emakoiden pitoa porsitushakeissa siirtymaajalla, mika on ristiriidassa lakiluonnoksen olennaisia
kayttaytymistarpeita koskevien vaatimusten kanssa. Myds naista pitomuodoista tulisi luopua
siirtymaajalla.
Euroopan komissioja parlamentti ovat puoltaneet eurooppalaista kansalaisaloitetta useiden
tuotantoelainlajien hakkikasvatuksen kieltamisesta. Komissio ilmoitti kesakuussa aikovansa esitella
vuoden 2023 loppuun mennessa asiaa koskevan lainsaadantdehdotuksen. Elainten hyvinvointilain
valmisteluun liittyvat selvitystydt keskittyivat elainten kytkemiseen ja kaantymisen estavissa
rakenteissa pitoon, mutta eivat laajemmin elainten pitoon hakeissa. Komission tiedonanto olisi
kuitenkin perusteltua ottaa huomioon lakiluonnoksessa. Suomessa on kananmunantuotannossa
meneillaan siirtyma virikehakeista erilaisiin lattiajarjestelmiin, ja virikehakeista tulisikin luopua
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siirtymaajalla lain kirjauksessa. Lakiluonnoksen kirjaukset elainten olennaisista
kayttaytymistarpeista edellyttavat turkiselainten pito-olosuhteiden parantamista siten, etta ne
vastaavat elainten tarpeita. Vastaavasti kuin muu tuotantoelainten pito on alkanut siirtya pois
elainten kayttaytymista ja liikkumista voimakkaasti rajoittavista hakkijarjestelmista, myds
turkiselainten pidossa tulee siirtya niiden lajinmukaisen kayttaytymisen mahdollistaviin
pitomuotoihin.
Kivunlievityksen vaatimus kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessa on tarkea uudistus verrattuna
voimassa olevaan lainsaadantdon. Saaddsta tulisi kuitenkin tarkentaa siten, etta kivuliaan
toimenpiteen aikana ja sen jalkeen on kaytettava riittavan tehokasta kivunlievitysta. Porsaiden
hyvinvointi edellyttaa karjuporsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumista. Siirtymaajalla on
huolehdittava tehokkaasta kivunlievityksesta, mika tarkoittaa puudutuksen ja
tulehduskipulaakkeen kayttda.
On yieisesti tunnustettu, etta elainsuojelulainsaadanndn toimeenpanoa tulee tehostaa elainten
hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen puuttumiseksi. Jalostussaanndksen tasmentaminen ja
tarkentaminen lakiluonnoksessa onkin tervetullut. Niin lemmikki- kuin tuotantoelainten
hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen tulee puuttua nykyista paremmin. Seura- ja
harrastuselainten kohdalla muun muassa liioiteltujen ulkomuotopiirteiden tavoittelu ja
tuotantoelainten kohdalla liiallinen tuotosominaisuuksien korostaminen ovat johtaneet vakaviin
hyvinvointiongelmiin. Elainlaakareille saadettava ilmoitusvelvollisuus perinndllisten vikojen takia
kissoille ja koirille tehdyista toimenpiteista on tervetullut uudistus. Jalostusta tarkemmin saatavaa
asetusta tarvitaan mahdollisimman pian tukemaan valvontaa. Lakiluonnos ei kuitenkaan tuo
valineita puuttua maan rajojen ulkopuolella tapahtuvaan jalostukseen. Tama on ongelmallista
erityisesti tuotantoelainten kohdalla, joka on kytkdksissa kansainvaliseen jalostukseen.
Jatkuvan juomaveden vaatimus nisakkaiden ja lintujen pysyvissa pitopaikoissa on tarkea uudistus.
Luonnoksessa ehdotettuja poikkeuksia tulee kuitenkin tarkastella uudestaan tutkitun tiedon
valossa. Igluvasikoiden, rekikoirien ja turkiselainten juomaveden tarvetta on selvitettava ja
poikkeuksista tulisi saataa tutkimustietoon perustuen. Siitokseen kaytettavien turkiselainten
jatkuvan juomavedensaannin siirtymaaikaa tulee lyhentaa.
On hyva, etta lakiluonnoksessa on sallittuja elainlajeja koskeva saannds, jonka mukaan
tuotantoelaimina, seura-ja harrastuselaimina seka sirkuksissa ja kiertavissa elainnayttelyissa
voidaan pitaa vain sellaisia lajeja, joiden pito voidaan jarjestaa siten, etta niiden on mahdollista
toteuttaa olennaisia kayttaytymistarpeita ja fysiologisia tarpeita ja joille on saatavilla
asianmukaista elainlaakinnallista hoitoa.
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Elainten tunnistamisesta ja rekisteroinnista annetun lain nojalla saadettavan tunnistusmerkinta- ja
rekisterdintivelvoitteen ulottaminen koirien lisaksi myds kissoihin on merkittava uudistus. Kissojen
pakollinen tunnistusmerkinta ja rekisterdinti tuo keinon puuttua kissoihin liittyviin vakaviin
elainsuojeluongelmiin, kuten kissojen hylkaamiseen ja hallitsemattomasti lisaantyviin
kissapopulaatioihin seka edistaa Idytdkissojen palautumista omistajilleen. Lakiluonnokseen
sisallytetty nisakkaan pitajan velvoite estaa pitamansa elaimen hallitsematon lisaantyminen tuo
keinon ennaltaehkaista kissapopulaatioiden syntymista muiden hyvinvointihydtyjen lisaksi.
Koiran-ja kissanpentujen maahantuontikielto myyntitarkoituksessa on kannatettava uudistus ja
tuo keinon ehkaista pentutehtaista Suomeen tuotujen kissojen ja koirien kauppaa. On myds hyva,
etta koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisalldlle saadetaan vahimmaisvaatimukset.
Kalastuslakiin sisallytettavat uudet saanndkset kalojen lopettamisesta ovat tarpeen. Kalojen
kiputuntemus on nykytiedon mukaan vastaavanlainen kuin muilla selkarankaisilla. Tutkimustieto
kalojen kivuntunnosta puoltaa viihdemuotoisen pyydysta ja paasta -kalastuksen kieltamista
elainten hyvinvointisyista. Varovaisuusperiaate edellyttaa, etta ravut tulisi tainnuttaa ennen
lopetusta.
Kunnille tulisi saataa velvollisuus huolehtia kunnanelainlaakarin vastaanotolle toimitetun sairaan
tai vahingoittuneen luonnonvaraisen elaimen hoidonarvioinnista, ensiavusta ja toimittamisesta
asiantuntevaan hoitoon. Luonnonvaraisten elainten hoitoon on suunnattava lisaa resursseja.
Lakiluonnoksen uudet vaatimukset tuovat lisaresurssitarpeen valvontaan. Elainten
hyvinvointivalvonnalle tulisikin turvata riittavat resurssit, ja valvonta tulisi jarjestaa myds virkaajan ulkopuolella.

Laki elainten hyvinvoinnista
1 luku: YIeiset saanndkset

1 § Lain tarkoitus
On hyva, etta lain ensisijaiseksi tarkoitukseksi on tulossa elainten hyvinvoinnin edistaminen.
Pykalan perusteluiden alussa kuvattu elainten hyvinvoinnin maaritelma vastaa elainten
hyvinvoinnin neuvottelukuntien yhteisesti muodostamaa maaritelmaa. Maaritelman lopussa
mainitaan elainten mahdollisuudet positiivisten tunnetilojen kokemiseen, mika on hyva asia.
Pykalan perusteluihin on lisatty maininta siita, etta elainten pidosta ja kaytdsta aiheutuvia haittoja
elainten hyvinvoinnille ei aina voida vaittaa ja etta elainten hyvinvoinnille aiheutuvan haitan
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hyvaksyttavyys edellyttaa eettista pohdintaa sen suhteen, millainen haitta on hyvaksyttavissa
suhteessa elainten pidosta ja kaytdsta saatavaan hydtyyn. Perusteluiden mukaan tuotantoelainten
pidossa yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijat vaikuttavat tahan punnintaan ja myds muiden
elainten pidossa on otettava huomioon vallitsevat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot. Ihmisen
nakokulmasta tarpeellisen karsimyksen aiheuttamisen perustelu esiintyy elainsuojelulain 3 §:n
yieisten periaatteiden perusteluissa, jonka mukaan elaintenpito esimerkiksi tuotantotarkoituksia
varten sisaltaa aina tekijoita, jotka aiheuttavat elaimille karsimysta, ja jonka mukaan elaimen
tuotanto-ja pitomuotoihin liittyvaa karsimysta ei voida kokonaan vaittaa. Pykalan perusteluissa
kuitenkin muistutetaan, etta vaikka ihminen kayttaa elaimia ravinnokseen, vaatetukseensa tai
muihin tarpeisiinsa, on ihmisilla moraalinen velvollisuus kunnioittaa kaikkia elaimia ja ottaa
huomioon niiden kyky muistaa ja tuntea karsimysta. Toivoisin, etta hydty-haittapunnintaa
koskevan kappaleen alussa elainten hyvinvointilain perusteluissa olisi myds vastaavanlainen
painotus ihmisen moraalisesta velvollisuudesta ottaa huomioon elainten tuntemiskyky ja elainten
kyky muistaa ja tuntea karsimysta.
Elainten hyvinvoinnille aiheutuvan haitan hyvaksyttavyyden aito eettinen pohdinta yhteiskunnassa
edellyttaa sita, etta hyddyn lisaksi pidosta ja kaytdsta aiheutuva haitta elainten hyvinvoinnille
kuvataan selkeasti ja etta ihmisilla on tietoa siita, millaista haittaa pito tai kayttd aiheuttaa elaimen
hyvinvoinnille. Siksi esimerkiksi saaddsuudistuksia tehdessa vaikutukset elainten hyvinvointiin
tulisi kuvata ja arvioida. Vastaavanlaisesti tutkimukseen pohjautuvaa tietoa elainten
hyvinvoinnista on tarkeaa jakaa ja levittaa entista enemman yhteiskunnassa julkisin varoin. Tulisi
myds olla entista paremmin julkisesti saatavilla koottua tietoa elainten hyvinvoinnin tilasta.
Eettista keskustelua tukisi myds elaineettisen neuvottelukunnan perustaminen, jonka tehtavana
olisi kasitella ja nostaa keskusteluun kaikkia elaimia koskevia eettisia kysymyksia ja tehda niista
lausuntoja.
On hyva, etta lain tarkoitukseen sisaltyy elainten hyvan kohtelun lisaamisen lisaksi elainten
kunnioituksen lisaaminen. Kunnioitus tuo lain lahtdkohtiin uuden, elaimen arvostamista
korostavan elementin. Perustelujen mukaan kunnioittamisen taustalla on ajatus elaimen
itseisarvosta, mutta itseisarvoa ei tunnusteta itse lakitekstissa. Elainten kunnioittaminen ja
hyvinvoinnin edistaminen pohjautuvat ajatukseen siita, etta elain on itsessaan arvokas tuntevana
olentona. Elainten itseisarvo tulisikin tunnustaa pykalan kirjauksessa, ei vain perusteluissa.
2 § Soveltamisala
On hyva, etta lakia sovelletaan kaikkiin elaimiin kuten nykyisessakin elainsuojelulaissa.
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5 § Maaritelmat
Pysyvassa elainnayttelyssa tulisi voida pitaa vain sallittujen elainlajien listoilla olevia lajeja.
Luonnonvaraisten elainten pitoa naytteilla pysyvissa elainnayttelyissa on nykypaivana vaikea
perustella.
On kannatettavaa, etta pysyvana elainnayttelyna ja kotielainpihana tarkoitetaan myos sellaista
laitosta, jossa yieisdila on mahdollisuus osallistua elainten hoitoon tai muuhun elainten
hyvinvoinnin kannalta merkittavaan toimintaan, ja nain esimerkiksi elaimia kayttavasta erilaisesta
terapia-, hyvinvointi- ja elamystoiminnasta tulee luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa.
2 luku: YIeiset periaatteet ja vastuu elaimesta

6 § YIeiset periaatteet
Pidan hyvana sita, etta kunnioittavan kohtelun velvoite on lisatty mukaan yieisiin periaatteisiin lain
tarkoituksen mukaisesti. Uusi velvoite siita, etta elainten hyvinvointia ei saa tarpeettomasti
vaarantaa, on myds kannatettava. On hyva, etta kipu ja karsimys maaritellaan perusteluissa ja etta
turhautuminen ja olennaisten kayttaytymistarpeiden patoutuminen sisaltyvat karsimyksen
maaritelmaan.
7 § Sairaan ja vahingoittuneen elaimen auttaminen
Nykyisen elainsuojelulain tavoin lakiluonnos asettaa kansalaisille velvollisuuden auttaa sairasta,
vahingoittunutta tai muuton avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista elainta. Lakiluonnos ei
kuitenkaan maarita apua tarvitsevien luonnonvaraisten elainten auttamista minkaan tahon
vastuulle. Pykalan mukaan kansalainen voi itse kuljettaa sairaan tai vahingoittuneen
luonnonvaraisen elaimen kunnanelainlaakarille lopetettavaksi, mutta muita vastuita laissa ei
maaritella.
Kunnille tulisi saataa velvollisuus huolehtia myds kunnanelainlaakarin vastaanotolle toimitetun
sairaan tai vahingoittuneen luonnonvaraisen elaimen hoidonarvioinnista, ensiavusta ja
toimittamisesta asiantuntevaan hoitoon lopetuksen lisaksi. Pykalaa tulisi tasmentaa siten, etta
lopetusta edellytetaan vain silloin, kun se on tarpeen luonnonvaraisen elaimen tilan takia.
Olisi tarkeaa, etta valtio rahoittaisi enemman luonnonvaraisten elainten hoitolatoimintaa siten,
etta hoitolaverkosto olisi kattavampi ja eri alueilla olisi hoitola, jonne sairas, vahingoittunut tai
muuten avuttomassa tilassa oleva luonnonvarainen elain voidaan toimittaa jatkohoitoa varten.
Myds avun tarpeessa olevien luonnonvaraisten elainten kuljetuksen jarjestamisesta jatkohoitoon
tulisi saataa ja tukea valtion varoin.
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8 § Eldinlajien ja eldinten pitoa koskevat rajoitukset
Saataminen niista elainlajeista ja elaimista, joita saa pitaa tuotantoelaimena, seura-ja
harrastuselaimena, sirkuselaimena ja kiertavassa elainnayttelyssa, on tarkea uudistus. Saannoksen
on tarkoitus varmistaa, etta naissa pitomuodoissa voidaan pitaa vain sellaisia lajeja, joiden pito
voidaan jarjestaa siten, etta niiden on mahdollista toteuttaa olennaisia kayttaytymistarpeitaan ja
fysiologisia tarpeitaan ja joille on saatavilla asianmukaista elainlaakinnallista hoitoa.
Liitteessa 1 on listattu nisakkaat ja linnut, joita voidaan pitaa tuotantoelamina, seka elainlajit, joita
voidaan pitaa sirkuksissa ja kiertavissa elainnayttelyissa. Perusteluiden mukaan tuotantoelainten
listalle on pyritty sisallyttamaan kaikki ne nisakas-ja lintulajit, joita Suomessa talla hetkella
pidetaan tuotantotarkoituksessa. On kuitenkin kysyttava, onko kaikista listalla olevista lajeista
tarpeeksi tutkimustietoa, jotta voidaan varmistua, etta niiden pito voidaan jarjestaa elainten
olennaisia kayttaytymistarpeita ja fysiologisia tarpeita vastaavalla tavalla. Liitteeseen 1 olisi hyva
lisata perusteluja, miksi kukin laji on mukana listalla.
Sirkuselainten osalta on hyva, etta merileijonia ei enaa saisi pitaa sirkuksessa ja etta positiivilista
rajoittaa myds kiertavissa elainnayttelyissa pidettavien elainlajien kirjoa. Sirkuselainten listalla
olevaa papukaijojen ja selkarangattomien elainten ryhmaa voi pitaa laajana.
11 § Vastuu eldinten hyvinvoinnista erdissd tapauksissa
On hyva, etta pykalassa asetetaan vaatimus siita, etta kuuttatoista vuotta nuorempi lapsi ei voi olla
yksin vastuussa elaimen hyvinvoinnista.
3 luku: Elainten kohtelu

12 § Kohtelun yieiset vaatimukset
Uusi vaatimus elainten totuttamisesta kasittelyyn ja pito-olosuhteisiin on tervetullut. On myds
kannatettavaa, etta elaimen tottumattomuus kasittelyyn tulisi ottaa huomioon elainta
kasiteltaessa. On hyva, etta perusteluissa mainitaan, etta toisia elaimia kaytettaessa elainten
kasittelyssa ja koulutuksessa tulisi huolehtia, etta elaimet eivat aiheuta toisilleen tarpeetonta
pelkoa tai muuta karsimysta.
13 § Kielletty kohtelu
Pykalassa ei mainita joitain sellaisia kieltoja, jotka mainitaan nykyisen elainsuojeluasetuksen 12
§:ssa. Nama kiellot mainitaan vain pykalan perusteluissa. Kyseiset kiellot tulisi kuitenkin nostaa
lakitekstiin. Pykalassa tulisi elainsuojeluasetuksen 12 §:n tavoin olla kirjaus, etta elainta ei saa
raahata sarvista, jaloista, hannasta, turkista tai suoraan paasta vetaen taikka kasitella muutoin silla

Elainsuojeluasiamies
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Djurskyddsombudsman
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
+358 29 520 4480

Animal Welfare Ombudsman
P.O. BOX 100, 00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND

saara.kupsala(S)ruokavirasto.fi

Twitter: Eisuasiamies

elainsuoJeluasiamies.fi

Facebook: Eiainsuojeiuasiamies

Elainsuojeluasiamies

Lausunto

1^^ Djurskyddsombudsmannen
1 ^ W^^Animal Welfare Ombudsman

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

14.1.2022

6916/12.01.00/2021

tavalla, etta sille aiheutetaan tarpeetonta karsimysta. Asian mainitsemista perusteluissa ei voi
pitaa riittavana. Elaimen vakivaltaisen kohtelun, potkimisen ja lyomisen kielto tulisi myos mainita
lakitekstissa, ei vain perusteluissa. Elainsuojeluasetuksen 12 §:ssa kielletaan elainten vakivaltainen
kasittely, potkiminen ja lydminen elainta vahingoittavalla valineella.
Pidan hyvana sita, etta perusteluissa tuodaan esiin positiivisen vahvistaminen suosiminen. Elaimen
varjaamisen kielto sen ulkonadn muuttamiseksi on kannatettava.
Kohde-elainten kohtelua harrastustoiminnassa, kuten luolakoira-ja paimennuskokeissa, tulee
saadella nykyista tarkemmin. Jos toiminta aiheuttaa kohde-elaimen terveydelle tai hyvinvoinnille
merkittavaa haittaa, kohde-elaimen kayttd tulee korvata jollain muulla vaihtoehdolla.
Testitilanteita varten voidaan kehittaa rodunomaisia taipumuksia testaavia testeja, joihin ei tarvita
elavia kohde-elaimia. Kohde-elaimille on taattava sellaiset elinolosuhteet, joissa niiden hyvinvointi
voidaan turvata. Esimerkiksi harjoituskettuihin ei tule soveltaa turkiselaimille asetettuja
vaatimuksia, silla ne voivat elaa turkistarhamaisissa olosuhteissa vuosien ajan. Luolakoirien
taipumuskokeissa kaytetyista ketuista olen lausunut tarkemmin pykalissa 43 ja 44.
14 § Sukupuoliyhteys elaimen kanssa
Sukupuoliyhteyden kielto elaimen kanssa on hyva uudistus.
15 § Eldimille tehtdvdt toimenpiteet
On hyva, etta lain tasolla kielletaan sellaisten elainten kayttaminen kilpailuissa tai naytteilla pito,
joille on tehty leikkaus tai muu kipua tai karsimysta aiheuttava toimenpide ulkonadn
muuttamiseksi. Kirjauksen seurauksena kielto laajenee typistettykorvaisista ja -hantaisista koirista
muihinkin elaimiin, joille on tehty leikkaus ulkonadn muuttamiseksi.
On hyva, etta perusteluissa mainitaan kiellettyna toimenpiteena koiranpentujen kannuskynsien
poistaminen rutiininomaisesti. Pidan hyvana sita, etta pykalassa kielletaan myds kivuttomien,
mutta elaimelle muutoin karsimysta aiheuttavien invasiivisten toimenpiteiden tekeminen.
Perusteluissa mainittu linnun siipisulkien leikkaamisen kielto lentokyvyttdmaksi tekemisen
tarkoituksessa on tervetullut.
16 § Toimenpiteiden tekijd ja kivunlievityksen kayttd
Kivuliaiden toimenpiteiden saataminen pakolliseksi kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessa on
tarkea uudistus. Pykalaan tulee kuitenkin lisata kirjaus siita, etta kivuliaan toimenpiteen aikana ja
sen jalkeen on kaytettava riittavan tehokasta kivunlievitysta.

Elainsuojeluasiamies
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Djurskyddsombudsman
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
+358 29 520 4480

Animal Welfare Ombudsman
P.O. BOX 100, 00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND

saara.kupsala(S)ruokavirasto.fi

Twitter: Eisuasiamies

elainsuoJeluasiamies.fi

Facebook: Eiainsuojeiuasiamies

Elainsuojeluasiamies

Lausunto

1^^ Djurskyddsombudsmannen
1 ^ W^^Animal Welfare Ombudsman

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

14.1.2022

6916/12.01.00/2021

On hyva, etta perusteluissa mainitaan, etta asianmukainen kivunlievitys vasikan ja kilin
nupoutuksessa tarkoittaa elaimen rauhoitusta, sarven alueen paikallispuudutusta seka
tulehduskipulaakitysta. Perusteluissa tulisi mainita myds esimerkiksi passikaritsoiden, kilipukkien
ja porojen kastroinnin asianmukaisesta kivunlievityksesta. Kaikkien elainlajien kastraatiossa tulee
edellyttaa asianmukaista kivunlievitysta. Passikaritsoiden ja kilipukkien kastrointi tulisi sallia vain
elainlaakarin tehtavaksi. Myds porojen asianmukaisesta kivunlievityksesta on tarkeaa huolehtia
kastroinnin yhteydessa.
Saanndkset porsaiden kirurgisesta kastraatiosta sisallytetaan lakiesitykseen toimenpiteesta
luopumisesta tehtavan selvityksen ja lausuntokierroksen palautteen pohjalta. Tuotantoelainten
hyvinvoinnin neuvottelukunnan (2021) kannanoton mukaan porsaiden kirurginen kastraatio
aiheuttaa porsaille kipua seka kroonista ja akuuttia stressia, mita ei voi juuri vahentaa pelkalla
kipulaakityksella. Kannanoton mukaan sikojen hyvinvoinnin kannalta parempia vaihtoehtoja
karjuporsaiden kirurgiselle kastraatiolle ovat pistoksina toteutettava immunologinen kastraatio tai
karjuporsaiden kasvattaminen leikkaamattomina karjuina.
Porsaiden kirurginen kastraatio tulee kieltaa siirtymaajalla. Siirtymaajan aikana on huolehdittava
tehokkaasta kivunlievityksesta, mika tarkoittaa puudutuksen ja tulehduskipulaakkeen kayttda.
Valtioneuvoston asetuksella tulisi saataa myds esimerkiksi kengitysta, sorkkahoitoa,
hammashoitoa, akupunktiota ja fysioterapiaa suorittavien henkildiden patevyydesta.
17 § Vaimeet, laitteet ja aineet
Pykalan mukaan elainten hoitoon ja kasittelyyn tarkoitettujen valineiden, laitteiden ja aineiden
tulisi olla tarkoitukseensa sopivia, eivatka ne saisi aiheuttaa elaimelle tarpeetonta kipua,
karsimysta tai vahingon vaaraa. Pykalan perusteluihin tulisi nostaa, etta hyvaksyttavana ei voi
pitaa sahkdpaimenen kayttda sisatiloissa, kuten sahkdaidan kayttda estamaan kaikkunoiden
munimista lattialle. Sahkdaita voi aiheuttaa elaimille tarpeetonta kipua, ja munintaa on
mahdollista ohjata sahkdaitojen sijaan paremmalla pesien sijoittelulla. Sisatiloissa kaytettavan
sahkdaidan kiellosta voisi saataa asetuksella.
Perusteluissa tulisi mainita, etta stereotyyppista kayttaytymista ei tule estaa valinein, silla
kayttaytymisen estaminen ei poista tarvetta stereotyyppiseen kayttaytymiseen. Asetuksella tulisi
kieltaa hevosen imppauspanta, jota kaytetaan estamaan hevosta toteuttamasta ilmannielemiseen
ja puunpurentaan liittyvaa hairidkayttaytymista. Imppauksen estaminen ei poista sen taustalla
olevaa kayttaytymistarvetta ja voi lisata hevosen turhautumista, kun hairidkayttaytyminen estyy.

Elainsuojeluasiamies
PL 100, 00027 RUOKAVIRASTO

Djurskyddsombudsman
PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
+358 29 520 4480

Animal Welfare Ombudsman
P.O. BOX 100, 00027 FINNISH FOOD AUTHORITY, FINLAND

saara.kupsala(S)ruokavirasto.fi

Twitter: Eisuasiamies

elainsuoJeluasiamies.fi

Facebook: Eiainsuojeiuasiamies

Elainsuojeluasiamies

Lausunto

1^^ Djurskyddsombudsmannen
1 ^ W^^Animal Welfare Ombudsman

Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

14.1.2022

6916/12.01.00/2021

18 § Kielletyt valineet ja laitteet
Kiellettyjen valineiden ja laitteiden kiellon laajeneminen myos niiden markkinointiin ja
hallussapitoon on kannatettava uudistus. Koirien sahkopantojen ja muiden elaimiin kiinnitettavien
sahkdiskun antavien laitteiden kielto on tervetullut.
4 luku: Elainten hoito

20 § Hoidon yieiset vaatimukset
Uusi vaatimus siita, etta elaimella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa olennaisia
kayttaytymistarpeitaan, on erittain tarkea. Olennaisia sisasyntyisia kayttaytymistarpeita ovat
pykalassa mainittujen lisaksi leikkiin, tutkimiseen ja ymparistdntarkkailuun, synnyttamiseen ja
jalkelaisten hoitoon liittyvat tarpeet, ja olisikin tarkeaa, etta myds nama tarpeet mainitaan
pykalassa. On huomioitava, etta tuotantoelainten hyvinvoinnin neuvottelukunta on olennaisia
kayttaytymistarpeita koskevassaan lausunnossaan (2014) kasitellyt myds tutkimiseen ja
ymparistdntarkkailuun, leikkiin seka lisaantymiseen ja jalkelaisten hoitoon liittyvia
kayttayty m ista rpeita.
Laumaelaimilla, kuten hevosilla, sosiaalisten kayttaytymistarpeiden toteutuminen edellyttaa, etta
niita ei pideta yksin. Lain perusteluissa olisi tarkeaa mainita, etta jos elaimia pidetaan ryhmassa, on
huolehdittava elaimille tarkeiden resurssien saatavuudesta kaikille ryhmassa oleville elaimille.
Pidan hyvana vaatimusta siita, etta elaimen liikunnantarpeen tyydyttamisesta on huolehdittava.
Pykalassa tai perusteluissa tulisi mainita, etta liikunnantarpeen tyydyttamisesta tulee huolehtia
saanndllisesti. Asetustasolla olisi hyva maaritella saanndllisen liikunnan jarjestaminen eri
elainlajeille ja pitomuodoille. Laiduntavien kotielainlajien laiduntamista seka tuotantoelainten
ulkoilua on tarkeaa edistaa.
Kissojen turvallisuus ja luonnonvaraisten elainten suojelu puoltavat sita, etta kissa voisi ulkoilla
vain valvottuna ulkotarhassa tai valjaissa, joiden kayttddn kissa totutetaan. Jos kissojen kuitenkin
sallitaan ulkoilla vapaina, niiden tulee olla kastroituja tai steriloituja, mita pykalassa 25 nisakkaan
pitajalle asetettu velvoite estaa pitamiensa elainten hallitsematon lisaantyminen edellyttaakin,
seka tunnistusmerkittyja ja rekisterdityja, mita tullaan edellyttamaan vuoden 2026 alusta lahtien.
Kun seura-ja harrastuselainten hyvinvointivaatimuksia koskevaa asetusta uudistetaan, on tarkeaa
saataa sisatiloissa pidettavien kissojen virikkeellistamisesta, riittavista resursseista ja tilantarpeesta
kissojen lajinmukaisten kayttaytymistarpeiden tyydyttamiseksi.
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21 § Ruokinta ja Juotto
On hyva, etta pykalassa edellytetaan, etta on varmistettava, etta elain saa sopivassa maarin
hyvalaatuista ravintoa ja etta siina otetaan nain huomioon myos elainten liiallisen ravinnonsaannin
aiheuttamat ongelmat. Uusi vaatimus elainten mahdollisuudesta toteuttaa sydmiseen ja
juomiseen liittyvia olennaisia kayttaytymistarpeita on kannatettava.
Jatkuvan juomaveden vaatimus nisakkaiden ja lintujen pysyvissa pitopaikoissa on kannatettava ja
tervetullut uudistus. Vaatimukseen kuitenkin saadetaan asetuksella poikkeus igluvasikoiden,
ammattimaisilla rekikoiratarhoilla pidettavien koirien ja nahkottavien turkiselainten pitopaikoissa,
silloin kun vesi saaolosuhteiden takia jaatyy. Poikkeuksia tulee kuitenkin tarkastella uudestaan
tutkitun tiedon valossa. Igluvasikoiden, rekikoirien ja turkiselainten juomaveden tarvetta on
selvitettava ja poikkeuksista tulisi saataa tutkimustietoon perustuen. Veden jaatyessa juomaveden
tarjoaminen kolmesti paivassa on tarpeellinen vahimmaisvaatimus.
Jatkuvan juomaveden vaatimusta sovelletaan luonnoksen mukaan siitokseen kaytettavien
turkiselainten osalta seitseman vuoden siirtymaajalla. Siirtymaaika on pitka ja sita tulee lyhentaa.
Laissa tulisi kieltaa elavan selkarankaisen elaimen sydttaminen hoidossa olevalle elaimelle
vastaavasti kuin tama kielletaan elainsuojeluasetuksen 14 §:ssa.
25 § Eldinjalostus
Jalostussaanndksen tarkentaminen ja tasmentaminen on erittain tarkea. Niin tuotanto- kuin
lemmikkielainten hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen tulee puuttua nykyista paremmin. Seuraja harrastuselainten kohdalla muun muassa liioiteltujen ulkomuotopiirteiden tavoittelu ja
tuotantoelainten kohdalla liiallinen tuotosominaisuuksien korostaminen on johtanut vakaviin
hyvinvointiongelmiin. Elainlaakareille saadettava ilmoitusvelvollisuus perinndllisten vikojen takia
kissoille ja koirille tehdyista toimenpiteista on tervetullut uudistus.
On tarkeaa, etta valtioneuvoston asetuksella asetetaan tarkemmat jalostusta koskevat saaddkset,
jotta viranomaisille varmistetaan mahdollisuudet puuttua hyvinvointiongelmia aiheuttavaan
jalostukseen. Jalostusta tarkemmin saatavaa asetusta tarvitaan mahdollisimman plan tukemaan
valvontaa.
Lakiluonnos ei kuitenkaan tuo valineita puuttua maan rajojen ulkopuolella tapahtuvaan
jalostukseen. Tama on ongelmallista erityisesti tuotantoelainten kohdalla, joka on kytkoksissa
kansainvaliseen jalostukseen. Nain lakiluonnos ei tuo riittavasti keinoja puuttua esimerkiksi
sellaisiin jalostuksen aiheuttamiin hyvinvointiongelmiin kuin munivien kanojen rintalastavauriot ja
broilereiden nopeaan lihasten kasvuun liittyvat jalkasairaudet ja sydanperaiset sairaudet.
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Tuotantoelainten hyvinvointia voidaan edistaa jalostuksella, kun valinnan painotusta siirretaan
hyvinvointiominaisuuksiin. Suomalaisen maahantuojan tulisi kayttaa elainainesta valitessaan
perusteena elaimen hyvinvointia. Esimerkiksi broilerin elainainesta ostettaessa on mahdollisuus
valita hitaammin kasvavan jalostuslinjan elainaines. Hitaammin kasvavilla broileriroduilla esiintyy
vahemman sydanperaisia sairauksia, niiden kavelykyky on parempi, ne ovat aktiivisempia ja
osoittavat enemman positiivista hyvinvointia indikoivaa kayttaytymista, kuten
tutkimiskayttaytymista (Rayner et al. 2020).
Laissa tulisi myos kieltaa elainten pakkoastuttaminen, jossa naaraselain pidetaan vakisin paikallaan
astutuksen aikana.
Uusi vaatimus nisakkaan pitajan velvollisuudesta estaa pitamiensa elainten hallitsematon
lisaantyminen on erittain tarkea. Lakiesityksen perusteluiden mukaan hallitsematonta
lisaantymista voidaan estaa steriloimalla ulkona vapaasti liikkuvat kissat. Mikali kissojen vapaa
ulkoilu sallitaan, nama kissat tulee steriloida tai kastroida. Vaatimus tuo keskeisen keinon estaa
vakavia elainsuojeluongelmia karsivien kissapopulaatioiden syntymista.
26 § Ldytdeldimet
Talteenottopaikalle asetettavat Idytdelainten tunnistusmerkinnan tarkastamisvelvollisuus, velvoite
julkaista tieto Idydetysta elaimesta, velvoite jarjestaa sairaan tai vahingoittuneen Idytdelaimen
hoito seka Idytdelainten tilastointivelvoite ovat tervetulleita. On myds hyva, etta Idytdelainten
sailytysaika on palautettu 15 vuorokauteen.
On hyvin ongelmallista, etta lakiluonnoksessa Idytdelainten kiinniottoa ja kuljetusta
kiinniottopaikalta kunnan osoittamaan talteenottopaikkaan ei ole saadetty minkaan tahon
tehtavaksi. Tama aiheuttaa riskin elainten hyvinvoinnin vaarantumiselle tilanteissa, joissa
vapaaehtoisia toimijoita ei ole riittavasti. Idytdelainten kiinnioton ja kuljetuksen jarjestaminen
voisi olla kunnan vastuulla, ja kulut voisi peria elaimen omistajalta.
Mikali Idytdelainta ei haeta talteenottopaikasta maaraaikaan mennessa, Idytdelaintoimijan olisi
ensisijaisesti pyrittava sijoittamaan elain uuteen kotiin, mikali uudelleensijoitus on elaimen
hyvinvoinnin kannalta mahdollista. Elaimen kohtalosta on tarkeaa paattaa ensisijaisesti elaimen
hyvinvointi huomioiden.
On tarkeaa, etta Idytdelaintoiminnasta ja sen laadusta saadetaan erikseen asetuksella.
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28 § Luonnonvaraisen eldimen eldtettdvdksi ottaminen
On hyva, etta luonnonvaraisten elainten elatettavaksi ottamisen kieltoa laajennetaan nisakkaiden
ja lintujen lisaksi koskemaan kaikkia selkarankaisia elaimia. Kielto tulisi laajentaa koskemaan myds
Suomen rajojen ulkopuolella syntyneita elaimia.
Seura-ja harrastuselainten hyvinvoinnin neuvottelukunnan (2017) kannanoton mukaan kaikkien
luonnosta pyydettyjen - niin Suomen luonnosta kuin ulkomailta luonnosta pyydettyjen selkarankaisten elainten ottaminen lemmikiksi tulisi kieltaa. Kannanoton mukaan luonnosta
elainten pyytaminen lemmikiksi aiheuttaa elaimille todennakdisesti stressia, jotka liittyvat
esimerkiksi elinymparistdn muutokseen, ihmisen lasnaoloon ja pyyntiin. Lisaksi voi ilmeta
ongelmia siina, miten luonnonvarainen elain sopeutuu elamaan lemmikkina.
29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eldimen hoito
Pidan hyvana sita, etta saanndksessa edellytetaan avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen
elaimen ottamista haltuun lyhytaikaisesti elaimelle annettavan ensiavun tai hoitoon toimittamisen
ajaksi. Saannds varmistaa sen, etta apua tarvitseva luonnonvarainen elain toimitetaan
mahdollisimman pian osaavaan hoitoon ja luonnonvaraisia elaimia ei pideta pitkia aikoja hoidossa
puutteellisin tiedoin ja taidoin.
Jotta kansalainen voi toimittaa elaimen hoitoon luonnonvaraisten elainten hoitolaan, olisi tarkeaa,
etta tallainen hoitola olisi saatavilla eri alueilla ja etta myds kuljetuksen jarjestamisesta olisi
saadetty. Olen kommentoinut tata asiaa tarkemmin pykalassa 7.
30 § Eldinten hoitajien pdtevyys ja riittdvyys
Vaatimus elaimen pitajan ja muun hoitajan riittavasta osaamisesta on kannatettava. Nykyisessa
elainsuojelulaissa patevyytta on edellytetty vain tuotantoelainten pitajilta ja hoitajilta, ja on
tarkeaa, etta patevyytta edellytetaan myds muilta ammattimaisesti tai laajassa mitassa elaimia
pitavilta henkildilta seka laajemmin kaikilta elainten pitajilta ja hoitajilta.
Lisaksi patevyytta on vaadittava elaintenkouluttajilta ja muilta elainten parissa toimivilta ja
elainten hyvinvointiin vaikuttavilta ammattikunnilta. Olisi myds tarkeaa edellyttaa osaamisen
saanndllista paivittamista, silla tutkittu tieto elainten tarpeista ja hyvinvoinnista lisaantyy
jatkuvasti.
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31 § Ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa eldimid pitdvdn velvollisuus varautua
hdiridtilanteisiin
Vaatimus ammattimaisesti tai muutoin laajassa mitassa elaimia pitavan varautumisesta
tulipaloihin, sahkokatkoksiin ja muihin vastaaviin elainten hyvinvointia uhkaaviin hairiotilanteisiin
on tervetullut kirjaus.
5 luku: Elainten pitopaikka

37 § Pysyvdn pitopaikan yieiset vaatimukset
Uusi vaatimus siita, etta elaimella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa olennaisia
kayttaytymistarpeitaan pysyvissa pitopaikoissaan, on erittain tarkea. Kuten toin pykalan 20
kohdalla esiin, olennaisiin kayttaytymistarpeisiin tulisi lisata myds leikkiin, tutkimiseen ja
ymparistdntarkkailuun, synnyttamiseen ja jalkelaisten hoitoon liittyvat kayttaytymistarpeet.
Elainten pidon kielto jatkuvasti paikalleen kytkettyna ja kaantymisen estavissa rakenteissa
pysyvissa pitopaikoissaan on hyvin tarkea. On hyva, etta taman kirjauksen seurauksena
lihanautojen parsista, hevosten pilttuista ja emakoiden pitkaaikaisesta pidosta tiineytyshakeissa
luovutaan siirtymaajalla. Myos uusien parsinavetoiden ja porsitushakkien rakentaminen ja
kayttddnotto kielletaan, mika on tarkea parannus verrattuna aiempaan rauenneeseen hallituksen
esitykseen.
Lakiluonnos ei kuitenkaan kiella maidontuotannon lehmien ja hiehojen parsinavetoita ja
emakoiden pitoa porsitushakeissa siirtymaajalla, mika on ristiriidassa lakiluonnoksen olennaisia
kayttaytymistarpeita koskevien vaatimusten kanssa. Myds naista pitomuodoista tulee luopua
siirtymaajalla.
Rakennemuutoksen aikana parsinavetoista pihatoihin tulee huolehtia kytkettyjen nautojen
liikkumisentarpeen tyydyttymisesta saanndllisesti. Naudan liikkumisen tarve patoutuu nopeasti.
Kytkettyna nautojen mahdollisuudet kehonhoitoon ja sosiaaliseen kayttaytymiseen myds
rajoittuvat. Onkin hyva, etta lakiesityksen yhteydessa parsinavetoiden lehmien jaloitteluvelvoitetta
pidennetaan asetusmuutoksella. Laidunkauteen rajattu jaloitteluvelvoite olisi kuitenkin syyta
sailyttaa, kun taas osan pidennetysta jaloitteluvelvollisuudesta voisi jarjestaa sisaruokintakaudella.
Nain lainsaadantd edistaisi paremmin laidunnuksen jarjestamista kesalla, mika mahdollistaa
parhaiten lajinmukaisen kayttaytymisen toteutumisen. Sisaruokintakaudella kytkettyjen nautojen
liikkumisen ja muiden kayttaytymistarpeiden toteuttamisen tarpeeseen voitaisiin vastata
jarjestamalla niille saanndllinen ulkoilu tai jaloittelu. Parsinavetoissa pidettavien lypsylehmien ja
hiehojen jaloitteluvelvoitteeseen liittyvasta vapautusmenettelysta luopuminen on hyva asia,
mutta 12 vuoden siirtymaaika on liian pitka.
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Lakiesityksen yhteydessa on tehty linjaus, etta tulevalla rahoituskaudella investointitukea
mydnnetaan vain niiden uusien pihattojen rakentamiseen, joiden yhteydessa on jaloittelutarha tai
laidun. Tama on tervetullut uudistus ja edistaa lypsylehmien ulkoilua uusissa pihatoissa. Pihattojen
yieistyessa pihattolehmien laidunnus-ja ulkoilumahdollisuus nousee entista tarkeammaksi
hyvinvoinnin kysymykseksi. Pihattolehmien ulkojaloittelu onkin tarpeen kirjata lainsaadantdon.
Uusien porsitushakkien rakentamisen ja kayttddnoton kielto on hyva asia, mutta nykyinen kirjaus
mahdollistaa emakoiden pidon olemassa olevissa porsitushakeissa ilman siirtymaaikaa niista
luopumisesta seka emakon liikkumisen rajoittamisen porsituskarsinoissa olevan avattavan
seinamarakenteen avulla. Avattavan seinamarakenteen kaytto mahdollistaa ns. osittaisen
hakityksen, jossa emakko voidaan pitaa hakissa porsimisen aikana ja muutama paiva sen jalkeen.
Osittainen hakitys estaa kuitenkin emakon pesarakennuskayttaytymisen toteuttamisen, johon silla
on voimakas sisasyntyinen tarve. Laissa tuleekin kieltaa emakoiden pito porsitushakeissa
siirtymaajalla. Vapaaporsitusryhman vapaaporsituksen maaritelman mukaisesti emakon on voitava
olla vapaana ennen porsimista, porsimisen ajan ja sen jalkeen koko imetyksen ajan. Vapaaporsitus
edistaa monin tavoin emakon ja porsaiden hyvinvointia ja mahdollistaa emakon
pesanrakennuskayttaytymisen toteuttamisen. Vapaaporsitus ja -imetys ovat yieistyneet meilla
nopeasti. Riittavan pitkalla siirtymaajalla on porsitushakkien kaytdsta mahdollista luopua. Tuilla on
keskeinen merkitys siirtyman edistamisessa. Vapaaporsitukseen siirtymista on tuettu
investointituen avulla, ja lisaksi hyvinvointikorvauksen uusi toimenpide kannustaa tuottajia
siirtymaan vapaaporsitukseen.
On tarkeaa, etta emakoiden ja ensikoiden pitkaaikaisesta pidosta tiineytyshakeissa luovutaan.
Lakiesitys kuitenkin sallisi emakoiden pitamisen tiineytyshakissa enintaan kahdeksan paivaa
siemennyksen yhteydessa. Hyvinvoinnin nakdkulmasta emakottulisi siirtaa ryhmiin porsaiden
vieroituksesta, jolloin kahdeksan paivan hakissa pitoa ei tarvittaisi. Pitkaaikaisesta pidosta
tiineytyshakeissa luopumisen siirtymaaika - 12 vuotta - on pitka ottaen huomioon sen, etta
tiineytyshakki rajoittaa merkittavasti emakon liikkumista ja lajinmukaista kayttaytymista.
Siirtymaaikaa olisikin tarkeaa lyhentaa. On hyva, etta hyvinvointikorvauksilla ja investointituilla
kannustetaan tuottajia siirtymaan emakoiden ryhmakasvatukseen ennen siirtymaajan
paattymista.
Euroopan komissio ilmoitti kesakuussa aikovansa esitella vuoden 2023 loppuun mennessa
lainsaadantdehdotuksen, jossa luovutaan hakkien kaytdsta munivien kanojen, nuorikko-ja
siitoskanojen, siitosbroilereiden, viiriaisten, ankkojen, hanhien, kanien, emakoiden ja vasikoiden
pidossa. Komission tiedonanto olisi perusteltua ottaa huomioon elainten
hyvinvointilakiesityksessa. Kananmunantuotannon siirtyessa hakittdmiin tuotantomuotoihin
virikehakeista voisi luopua siirtymaajalla lain kirjauksessa.
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Lakiesityksen kirjaukset elainten olennaisista kayttaytymistarpeista edellyttavat turkiselainten
pito-olosuhteiden parantamista. Turkiselainten suojelua koskevan asetuksen uudistus on ollut
pitkaan valmisteilla, ja se tulisi vieda loppuun mahdollisimman pian turkiselainten hyvinvoinnin
edistamiseksi. Turkiselainten pito-olosuhteita olisi parannettava merkittavasti asetustasolla niiden
keskeisten kayttaytymistarpeiden toteutumiseksi. Lain perusteluissa on tarpeen tuoda esiin
turkiselainten hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavat asiat, mika ohjaisi turkiselainten hyvinvoinnin
parantamista asetuksella.
Uusi vaatimus ryhmassa pidettavan elaimen mahdollisuudesta vaistaa toista elainta on
kannatettava. On myos hyva, etta ruokinta-ja juottolaitteiden suunnittelu-, rakentamis-ja
sijoittamisvaatimus elainten valisesta kilpailusta aiheutuvan hyvinvointihaitan minimoimiseksi
nostetaan lakitasolle. Ruokinta- ja juottolaitteiden lisaksi on tarkeaa myds huolehtia muiden
elaimille tarkeiden resurssien saatavuudesta kaikille ryhmassa oleville elaimille.
Kiintea, pehmea makuualue edistaa nautojen hyvinvointia, mika on tarpeen mainita lain sopivaa
lepopaikkaa koskevissa perusteluissa. Nauta on painava elain, joka makaa vahintaan 12tuntia
vuorokaudessa. Makuualueen mukavuudella on olennainen merkitys naudan hyvinvoinnille.
Lampimissa sonnikasvattamoissa kumiset rakolattiapehmikkeet ovat yieistyneet
hyvinvointikorvausten ja teurastamojen maksaman lisahinnan avulla. Myds lainsaadanndn
vahimmaisvaatimuksissa tulee edellyttaa pehmeaa makuualuetta naudoille. Investointitukia ei ole
syyta enaa mydntaa betoniritilaisille kokorakolattiakasvattamoille.
38 § Elainten hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat
Uusi vaatimus pysyvan pitopaikan yhteydessa olevista elainten tarkastamistiloista ja -valineista ja
tiloista sairaiden ja vahingoittuneiden elainten hoitoa ja eristamista varten on kannatettava.
6 luku: Elainten tuonti ja luovutus

39 § Koiran- ja kissanpentujen tuontikielto
On erittain hyva, etta esityksessa alle puolivuotiaiden koiran-ja kissanpentujen tuominen
Suomeen myyntia varten kielletaan. Tama tuo keskeisen keinon estaa Suomen ulkopuolelta
pentutehtaista peraisin olevien pentujen kauppaa, joihin liittyy vakavia elainsuojeluongelmia.
Tuonnin jalkeista pennun sallittua vahimmaismyyntiaikaa voisi nostaa viela pidemmaksi ajaksi.
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40 § Koirien ja kissojen myynti-ilmoitus
On kannatettavaa, etta koirien ja kissojen myynti-ilmoittelun sisallolle saadetaan
vahimmaisvaatimukset. Ilmoitusten vahimmaisvaatimusten tulisi koskea myds elainten muuta
luovuttamista.
41 § Eldimen luovutuksen yhteydessd annettavat tiedot
Pykala on kannatettava.
42 § Eldinten luovutukseen liittyvdt rajoitukset
Pykalassa esitetyt rajoitukset ovat tarpeellisia. Elaimen pysyvan luovuttamisen kielto alle 16vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta on myds tervetullut.
7

luku: Elainkilpailut ja -nayttelyt

43 § YIeiset periaatteet eldinkilpailussa ja -ndyttelyssd
Pykalan mukaan elainkilpailu ja -nayttely ei saa tarpeettomasti vaarantaa elainten hyvinvointia.
Perusteluiden mukaan hyvinvointia vaarannetaan tarpeettomasti silloin, kun toiminnassa
vahingoitetaan tarkoituksellisesti elaimia, ja nain elaintappelut eivat ole hyvaksyttavia.
Hyvinvointia vaarannetaan tarpeettomasti myds silloin, kun vaara voidaan helposti poistaa tai
vahentaa. Nain hyvaksyttavana ei pideta luolakoirien taipumuskoetta, jossa ei yritetakaan estaa
koekoiran ja kohde-elaimen valista kontaktia, vaan elaimet voivat vahingoittaa toisiaan kynsimalla
tai puremalla. Mita todennakdisemmin kilpailu aiheuttaa riskin elainten hyvinvoinnin
vaarantumiselle ja mita vakavamman vaaran kilpailu tai nayttely aiheuttaa, sita
todennakdisemmin sen jarjestaminen olisi kiellettya. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia saanndksia kilpailusta tai nayttelysta, jotka tarpeettomasti vaarantavat elainten
hyvinvoinnin ja joiden jarjestaminen on kielletty.
Luolakoirien taipumuskokeissa koetilanne aiheuttaa ketulle pelkoa ja stressia eika ketulla ole
mahdollisuutta paeta stressaavaa tilannetta. Voikin nahda, etta luolakoirakoe todennakdisesti
aiheuttaa haittaa ketun psyykkiselle hyvinvoinnille. Seura-ja harrastuselainten hyvinvoinnin
neuvottelukunta (2016) on ilmaissut huolensa kohde-elainten hyvinvoinnista ja lausunut, etta
metsastys-ja paimenkoirien rodunomaisia taipumuksia ei tule testata elavilla kohde-elaimilla, ellei
se ole ehdottoman vaittamatdnta. Koirat aiheuttavat kohde-elaimissa pelkoa, minka takia
harjoitus- ja koetilanteita varten tulisi kehittaa testeja, joihin ei tarvita elavia kohde-elaimia.
Olisikin hyvinvoinnin nakdkulmasta tarkeaa, etta elavia kohde-elaimia ei kaytettaisi kokeissa, jotka
voivat vaarantaa niiden hyvinvoinnin.
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Jos elavien kettujen kaytto luolakoirien taipumuskokeissa sallitaan jatkossakin, edellytyksena tulee
olla se, etta koiran ja kohde-elaimen fyysinen kontakti estetaan. Tulisi myds saataa, kuinka monta
kertaa samaa kettua voi kayttaa kokeessa. Taman lisaksi kokeissa kaytettaville ketuille tulee
saaddksin taata pito-olosuhteet, joissa niiden hyvinvointi on turvattu ja joissa ne voivat toteuttaa
lajinmukaisia kayttaytymistarpeitaan. Kettujen pito useita vuosia turkistarhoja vastaavissa
olosuhteissa ei ole eettisesti hyvaksyttavaa. Pykalan 46 perustelujen mukaan luolakoirien
taipumuskokeet maariteltaisiin ilmoituksenvaraiseksi elainkilpailuksi, jossa edellytetaan
kilpailuelainlaakarin lasnaoloa, mika parantaa jonkin verran luolakoirien taipumuskokeiden
saantelya.
Elainkilpailujen saaddksia tulisi soveltaa myds sellaisiin kilpailuihin, joissa ihmiset kilpailevat
taidoillaan kayttaen kohde-elaimia. Naita ovat esimerkiksi kengitys-, trimmaus-, keritsemis-ja
kalastuskilpailut.
44 § Elainkilpailun ja -nayttelyn jdrjestdjdn pdtevyys
Pykalan vaatimus kilpailun ja nayttelyn jarjestajan patevyydesta on hyva.
46 § llmoituksenvarainen eldinkilpailujen jdrjestdminen
Pidan kannatettavana sita, etta ilmoitusvelvollisuuden piiriin lisataan sellaiset elainkilpailut, jossa
elain voi joutua aittiiksi kohtuuttomalle rasitukselle, kivulle tai karsimykselle. Tama varmistaa sen,
etta viranomaisilla on tieto tallaisista kilpailuista, joihin voidaan tehda elainsuojelutarkastus ilman
epailya. Lisaksi edellytyksena ilmoituksenvaraisen elainkilpailun jarjestamiselle on
kilpailuelainlaakarin nimeaminen kuhunkin kilpailuun, ja kilpailuelainlaakarin on oltava lasna
kilpailutilaisuudessa.
On hyva, etta perusteluiden mukaan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluu myds niiden
elainkilpailujen jarjestaminen, joissa kohde-elain voi joutua aittiiksi kohtuuttomalle rasitukselle,
kivulle tai karsimykselle. Perusteluissa mainitaan, etta luolakoirakokeiden taipumuskokeet olisivat
ilmoituksenvaraisia elainkilpailuja. Perusteluiden mukaan on mahdollista, etta naissa kokeissa
koira ja kettu voivat joutua kontaktiin keskenaan, jolloin ne voivat purra tai kynsia toisiaan, ja etta
kumpikin elain voi kokea pelkoa koetilanteessa, etenkin useamman kerran paivan aikana
koetilanteeseen joutuva kettu.
Jos elavien kettujen kayttd luolakoirien taipumuskokeissa sallitaan jatkossakin, edellytyksena tulee
olla se, etta koiran ja kohde-elaimen fyysinen kontakti estetaan siten, etta kontakti ei ole
mahdollinen. Naen, etta taman lain hengen mukaista ei ole sallia luolakoirakokeita, joissa ketun ja
koiran kontakti on mahdollinen ja joissa ne voivat vahingoittaa toisiaan. Asiaa on kommentoitu
tarkemmin pykalan 43 kohdalla.
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48 § Kilpailueldiniddkdrin tehtdvdt ja pdtevyys
Pykala heikentaa kilpailuelainlaakarin toimivaltuuksia. Pykalan mukaan kilpailuelainlaakari ei enaa
valvoisi, etta elainsuojelusaadoksia noudatetaan. Elainlaakari ei myoskaan enaa voisi kieltaa
elaimen kayttamista kilpailuissa, jos on aihetta epailla, etta elainta kaytetaan
elainsuojelusaaddsten vastaisesti. Elainlaakari ei myoskaan voisi kieltaa jarjestajaa aloittamasta tai
jatkamasta kilpailua. Sen sijaan ban avustaisi kilpailun jarjestajaa huolehtimaan siita, ettei kilpailu
vaaranna elainten hyvinvointia, mihin liittyen ban antaisi neuvontaa kilpailuttajalle ja kilpailun
jarjestajalle, ja banen tulisi ilmoittaa jarjestajalle myds tietoonsa tulleet elainten loukkaantumiset.
Lisaksi banen tulisi ilmoittaa viipymatta kilpailun jarjestajalle, jos ban bavaitsee, etta kilpailu
vaarantaa elainten byvinvointia, ja mikali kilpailun jarjestaja ei rybdy toimenpiteisiin vaaran
poistamiseksi tai vabentamiseksi eika esimerkiksi kiella yksittaisen elaimen kayttda kilpailussa,
kilpailuelainlaakarin tulisi ilmoittaa asiasta viipymatta kunnanelainlaakarille, alueballintovirastolle
tai poliisille. Lisaksi elainten byvinvointiin liittyvien syiden niin edellyttaessa banen tulisi ilmoittaa
mainituille viranomaisille kilpailussa kaytettavasta elaimesta.
Kilpailuelainlaakarin roolin beikentaminen berattaa buolta taman vaikutuksista elainten
byvinvointiin kilpailuissa, joissa elaimet voivat altistua kobtuuttomalle rasitukselle, kivulleja
karsimykselle. Naiden kilpailuiden luonne edellyttaa, etta kilpailuelainlaakarilla tulisi olla valtuudet
puuttua elainten byvinvointia vaarantavaan toimintaan suoraan, eika vain kilpailunjarjestajaa
avustaen. Kilpailuelainlaakarin ensisijaisena tebtavana tulee edelleen olla elainten
byvinvointimaaraysten noudattamisen valvonta kilpailutapabtumassa. Kilpailuelainlaakarin voisi
maarittaa Ruokaviraston tai alueballinnon viranomaiseksi, joka valvoo elainten
byvinvointimaaraysten noudattamista kilpailuissa.
Kilpailun jarjestajan tulisi myds nimeta elainten byvinvoinnin vastuubenkild.
8 luku: Luvan- ja ilmoituksenvarainen elainten pito

Jos elavien kobde-elainten kayttd elainkilpailuissa ja barjoituksissa sallitaan, olisi kobde-elaimen
pidon oltava ilmoituksenvaraista, jotta pito-olosubteita voidaan valvoa.
50 § Eldintarha, pysyvd ja kiertdvd eldinndyttely sekd sirkus
On oikein byva, etta elaintarboissa ja pysyvissa elainnayttelyissa pidettavien luonnonvaraisiin
elainlajeibin kuuluvien elainten kayttd viibteellisissa esityksissa kielletaan, ja elaimia voi kayttaa
vain sellaisissa esityksissa, joissa elaimet esittavat yieisdile elainten boitoon liittyvia opetettuja
taitoja.
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60 § Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuselainten pito
Pidan hyvana sita, etta ammattimaisen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvan seura-ja
harrastuselainten pidon rajoja selkeytetaan liitteessa 2. Liitteen 2 kohdassa 2 tulisi maarittaa
lukumaara myds alle vuoden ikaisille elaimille.
61 § Avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eldinten hoitolatoiminnan harjoittaminen
On hyva, etta ilmoitusvelvollisuus laajennetaan luonnonvaraisten elainten hoitolatoimintaa
harjoittaviin toimijoihin. Saannds auttaa varmistamaan sen, etta luonnonvaraisten elainten
pidempiaikainen hoito on osaavissa kasissa ja etta toimijat ovat viranomaisten tiedossa, mika
mahdollistaa toiminnan nykyista tehokkaamman valvonnan. Olen kommentoinut
luonnonvaraisten elainten hoidon jarjestamista myds pykalan 7 kohdalla.
9 luku: Elainten lopetus

64 § Lopetusta koskevat yieiset vaatimukset
Elaimen lopettamisen kielto viihdetarkoituksessa on tervetullut.
Olisi toivottavaa, etta kananmunantuotannossa kukkotipujen lopettamisesta luovuttaisiin ja
siirryttaisiin poikasten sukupuolierotteluun jo munasta. Saksa ja Ranska ovat kieltaneet
kukkotipujen lopettamisen. Munassa olevan alkion sukupuoli on mahdollista erottaa erilaisten
tekniikoiden avulla, ja kukkoalkiot voidaan tunnistaa ennen niiden kehittymista tuntemiskykyiseksi
ja lopettaa munina. Lakiin sisallytetty elainten kunnioittamisen periaate puoltaisi sita, etta
kukkotipujen lopettamisesta luovutaan, kun sille on olemassa vaihtoehtoja.
65 § Eldinten teurastus
On erittain hyva asia, etta lain kirjauksessa edellytetaan elaimen tainnuttamista tai lopettamista
aina ennen verenlaskun aloittamista. Tainnutuksen avulla varmistetaan se, etta elain ei ole
tuntemiskykyinen ennen verenlaskun aloittamista ja nain valtetaan viiltoon tai pistoon liittyva kipu
ja karsimys. On myds hyva, etta enaa ei sallita poikkeusta tainnutuksen osalta siipikarjan linnun
teurastukseen yksityiseen kulutukseen.
10 luku: Viranomaiset ja niiden tehtavat

73 § Tula
On hyva, etta esityksessa uudeksi valvontaviranomaiseksi ehdotetaan Tullia, jolla olisi toimivalta
valvoa elainten hyvinvointimaaraysten noudattamista EU:n sisarajoilla tai kun elaimia kuljetetaan
kolmanteen maahan.
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11 luku: Valvonta

Lakiluonnoksesta puuttuu virka-ajan ulkopuolella jarjestetty elainten hyvinvointivalvonta. Elainten
hyvinvointivalvonta tulee jarjestaa myos virka-ajan ulkopuolella.
Valvontaa tekevien viranomaisten patevyysvaatimuksesta tulisi saataa lakitasolla. Valvontaa
tekevan henkilon patevyysvaatimuksena tulisi olla elainlaakari aina, kun valvonnassa on tarkoitus
mitata elaimen hyvinvointia. Nykyisen valvontaan erikoistuneiden elainsuojeluviranomaisten
jarjestelman tulee olla mahdollista toimia jatkossakin.
Lakiluonnos tuo uusia velvoitteita viranomaisille ja siten lisaresurssitarpeen valvontaan. Elainten
hyvinvointivalvonnalle on turvattava riittavat resurssit.
76 § Valvonnan yieiset periaatteet
Perusteluissa olisi hyva todeta, etta laadukkaan ja tehokkaan valvonnan edellytyksia ovat riittavaa
maara valvontaviranomaisia ja viranomaisten riittava koulutusja ohjaus.
78 § Tarkastus- ja naytteenotto
On hyva, etta esityksen mukaan valvontaviranomaisella on oikeus tehda tarkastus
elaintenpitokiellon noudattamisen valvomiseksi. Pykalan 5 momentin mukaan pysyvaisluonteiseen
asumiseen kaytettavissa olevaan tilaan tarkastuksen saa kuitenkin tehda vain, jos se on
vaittamatdnta tarkastuksen kohteena olevien seikkojen selvittamiseksi ja jos on aihetta epailla,
etta elainten kohtelua, hoitoa tai pitopaikkaa koskevia hyvinvointimaarayksia on rikottu tai
rikotaan laissa rangaistavaksi saadetylla tavalla. Tama tarkoittaa, etta tarkastusta
pysyvaisluonteiseen asumiseen kaytettavissa olevaan tilaan ei voi tehda pelkastaan
elaintenpitokiellon rikkomisepailyn vuoksi. Myds pysyvaisluonteiseen asumiseen kaytettavassa
tilassa tarkastus on voitava tehda, jos on aihetta epailla elaintenpitokieltoa rikottavan.
79 § Teurastamojen kameravalvonta
Ruokaviraston mahdollisuus kayttaa tallentavaa kameravalvontaa elainten hyvinvointimaaraysten
noudattamisen valvomiseksi teurastamoissa on kannatettava uudistus. Tama tuo mahdollisuuksia
parantaa valvontaa, silla tarkastuselainlaakari ei ole jatkuvasti lasna teurastamoissa.
Teurastamossa riskit elainten hyvinvoinnin heikkenemiselle ovat suuret. Valvonnan tehokkuuden
nakokulmasta olisi perusteltua saataa teurastamoiden kameravalvonta pakolliseksi.
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82 § Asiantuntijan ja avustajan kayttaminen
Valvontaviranomaisen mahdollisuus ulkopuolisen avustajan ja asiantuntijan kayttoon on hyva
uudistus.
83 § Tarkastusmenettely ja asianosaisen kuuleminen
Pykala ei anna mahdollisuutta myyda, luovuttaa tai lopettaa elainta (98 §:n 1. ja 2. momentti)
elaimen pitajaa tai omistajaa kuulematta silloin, kun nama eivat ole viipymatta tavoitettavissa.
Kuulemismenettelysta poikkeaminen on nyt esitetty mahdolliseksi vain silloin, kun elain on sen
kokeman kivun ja karsimyksen takia valittomasti lopetettava (98 §:n 3. momentti). Tama muutos
heikentaa erityisesti pienikokoisten, tilapaissuojaan siirrettyjen seura-ja harrastuselainten
hyvinvointia, kun ilman osoitetta olevia ja ulkomaille siirtyneita henkiloita yritetaan tavoitella.
Menettely voi kestaa kuulemisaikoineen viikkoja. Tana aikana valvontaviranomaisen haltuun
ottamia elaimia sailytetaan Idytdelaintaloissa ja muissa elainhoitoloissa, joiden tilat eivat sovellu
elainten pitkaaikaiseen sailyttamiseen. Kuulemismenettelysta poikkeamista tulisi siksi soveltaa
koko 98 pykalaan, myds sen 1. ja 2. momentteihin.
86 § Broilereiden Ja sikojen hyvinvoinnin arviointi teurastamolla.
On hyva, etta teurastamoiden hyvinvointiarviointivaatimus laajennetaan broilereiden lisaksi myos
sikojen hyvinvointiin.
88 § Erdiden viranomaisten Ja maiden tahojen ilmoitusvelvollisuus
llmoitusvelvollisuudesta saataminen on tarkea uudistus. Aiemmin lausuntokierroksella olleessa
lakiluonnoksessa pykalassa viitataan avun tarpeessa olevaan elaimeen, jonka hyvinvointi
edellyttaa mahdollista elainsuojelun tarpeen selvittamista. Taman lakiluonnoksen pykalassa
viitataan vain avuntarpeessa olevaan elaimeen. Jotta ilmoituksen tekemisen kynnys ei olisi korkea,
avuntarpeessa olevaa elainta voisi selkeyttaa lakitekstissa siten, etta se kuvaisi paremmin
perusteluissa kuvattuja esimerkkeja, joita ovat elaimen hoidon laiminlydnti, epaasianmukainen
pitopaikka, elaimen heitteillejattd, pahoinpitely tai niiden epaily.
Elaimille elintarkeiden toimitusten, kuten sahkdn ja veden, lopettamisesta olisi toimittajan
ilmoitettava valvontaviranomaisille.
91 §. Ilmoitusvelvollisuus poliisille.
Perusteluissa tulisi olla selkea luettelo niista lain saanndksista, joiden rikkominen vaarantaa
elaimen hyvinvoinnin ja joiden rikkomisen epailysta on siten ilmoitettava poliisille.
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12 luku: Hallinnolliset pakkokeinot

92 § Viranomaisen toimet eldinten hyvinvointimddrdysten vastaisen menettelyn johdosta
On hyva, etta pykalassa edellytetaan viranomaisia ryhtymaan viipymatta toimenpiteisiin, jos
elainten hyvinvointimaarayksia ei ole noudatettu. On myds hyva, etta viranomaiselle on saadetty
velvollisuus valvoa kehotuksen tai hallintopakkoasiassa annetun paatdksen noudattamista seka
ryhtya viipymatta uusiin, tehostettuihin toimiin ellei kehotusta tai hallintopaatdsta ole noudatettu.
16 luku: Voimaantulo ja siirtymasaannokset seka eraita elainlajeja koskevat poikkeussaannokset

121 § Naudan pitopaikkaa koskevat poikkeus- ja siirtymdsddnndkset
Myds maidontuotannon lehmienja hiehojen paikalleen kytkeminen tulee kieltaa siirtymaajalla.
Asiaa on perusteitu tarkemmin pykalan 37 kohdalla. On hyva, etta lihanautojen parressa pidosta
luovutaan siirtymaajalla.
122 § Sian pitopaikkaa koskevat poikkeus- ja siirtymdsddnndkset
Emakoiden pito porsitushakeissa tulee kieltaa siirtymaajalla. Tiineytyshakkien kayttda ei tulisi sallia
kahdeksan paivaa tiineytyksen yhteydessa. Tiineytyshakeista luopumisen siirtymaaika on liian
pitka ja sita tulisi lyhentaa. Asiaa on perusteitu tarkemmin pykalan 37 kohdalla. On hyva, etta
tiineytyshakkien kielto tulee sovellettavaksi jo ennen siirtymaajan paattymista, jos sikalaa
peruskorjataan tai laajennetaan siirtymakauden aikana.

Liitelait
Laki elainlaakarinammatin harjoittamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

12 § llmoitus- ja tietojenantovelvollisuus
Elainlaakareille saadettava ilmoitusvelvollisuus perinndllisten vikojen vuoksi koirille ja kissoille
tehdyista toimenpiteista on tarkea uudistus. Ilmoitusvelvollisuus koskee esityksen mukaan
leikkauksia ja muihin niihin verrattavia toimenpiteita. Perusteluissa mainitaan esimerkkeina
rakenteellisesti ahtaisiin hengitysteihin, liiallisten ihopoimujen aiheuttamiin silmavaurioihin ja
tulehduksiin seka vaurioille altistaviin silmaluomien epanormaaliin kokoon ja muotoon liittyvat
kirurgiset korjaustoimenpiteet seka keisarinleikkaukset. Ilmoitettavista toimenpiteista on tarkoitus
saataa asetuksella.
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Elainlaakarin ilmoitusvelvollisuuden voisi olla hyva koskea myos muita vakavien perinnollisten
ongelmien takia tehtyja hoitotoimenpiteita kuin kirurgisia toimenpiteita. Tallaisia voisivat olla
esimerkiksi vakaviin atopioihin ja allergioihin liittyva hoito.
On hyva, etta ilmoitukset tehdaan perustettaviin koira-ja kissarekistereihin. Kissojen hyvinvoinnin
nakdkulmasta on erittain hyva asia, etta koirien lisaksi myds kissojen tunnistusmerkinta ja
rekisterdinti ovattulossa pakollisiksi.
Laki kalastuslain muuttamisesta

58 § Kalojen vapauttaminen
Velvoite takaisin veteen laskettavan kalan mahdollisimman varovasta kasittelysta on hyva asia.
Momentin toinen kohta on kuitenkin ongelmallinen, silla se mahdollistaa vakavasti
vahingoittuneen kalan vapauttamisen veteen, jos arvioidaan, etta kala saattaa jaada henkiin.
Kalojen kiputuntemus on nykytiedon mukaan vastaavanlainen kuin muilla selkarankaisilla. Kalat
oppivat esimerkiksi vaittamaan paikkoja ja tilanteita, joissa ne ovat aiemmin kokeneet kipua.
Lisaksi kipukokemus muuttaa kalojen kayttaytymista, mika nayttaytyy esimerkiksi uimisen ja
yieisen aktiivisuuden vahenemisena seka ruokailun lopettamisena. Kivun aiheuttamia
kayttaytymismuutoksia saadaan lievennettya kipulaakityksella. (Sneddon 2009, 2015.)
Kalat tulee laskea takaisin veteen lakiin perustuvista syista esimerkiksi silloin, kun kyseessa on
alamittainen kala tai rauhoitettu kalalaji. Lain kirjaus mahdollistaa kuitenkin ns. viihdemuotoisen
pyydysta ja paasta -kalastuksen, jossa vapautetaan saaliiksi saadut kalat. Pyydysta ja paasta kalastus aiheuttaa kaloille kipua ja stressia. Voi myds olla mahdollista, etta sama kala pyydystetaan
useamman kerran. Kivun ja stressin aiheuttamista kaloille viihteen takia on vaikea perustella.
Tutkimustieto kalojen kivuntunnosta puoltaakin viihdemuotoisen pyydysta ja paasta -kalastuksen
kieltamista elainten hyvinvointisyista.
58 b § Kalojen ja rapujen lopetus
Kalastuslakiin sisallytettavat saaliiksi otettavien ja sydttina kaytettavien kalojen lopettamista
koskevat saanndt ovat kannatettavia. Perusteluiden maininta siita, etta saanndsta sovelletaan
myds kalastuskilpailuissa, on tarkea. On myds hyva, etta elavan kalan kayttaminen sydttina
kielletaan.
Pykalan mukaan ravut tulisi lopettaa riittavan suuressa maarassa kiehuvaa vetta ja rapu voidaan
lopettaa myds muulla sen lopetukseen soveltuvalla menetelmalla tai tekniikalla. Elainten
hyvinvointikeskuksen (2021) selvityksen mukaan rapu kuolee kiehuvassa vedessa keskimaarin 8,5
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sekunnissa. Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn (2005) raportissa maaritellaan, etta
koe-elaimen humaanissa tainnutus- tai lopetusmenetelmassa elaimen tajuttomuus tai kuolema
seuraa alle sekunnissa. Britannian hallituksen teettaman selvityksen mukaan kymmenjalkaiset
ayriaiset voivat kokea kipua ja karsimysta, mista johtuen raportissa suositellaan, ettei ayriaisia
tulisi keittaa elavalta ilman niiden tainnuttamista etukateen (Birch et al. 2021). Elainten
hyvinvointikeskuksen selvityksen mukaan varovaisuusperiaate puoltaa, etta ravut tainnutetaan
sahkdila ennen lopetusta. Nykytiedon perusteella suositellaan sahkdtainnutusta, johon on
olemassa kaupallisia sovelluksia ammattilaisten kayttdon. Laissa tulee ammattikeittioilta
edellyttaa rapujen sahkdila tainnuttamista ennen kuin ne lasketaan kiehuvaan veteen eika elavana
keittamista tule sallia ilman sita edeltavaa tainnutusta.
Britanniassa toteutettu selvitys suosittaa, etta elavien kymmenjalkaisten ayriaisten myynti
kuluttajille, joilta puuttuu asianmukainen patevyys ayriaisten kasittelyyn, tulisi kieltaa. Kaytantd
lisaa riskeja elainten puuteelliseen kasittelyyn, sailyttamiseen ja lopettamiseen.
Lainsaadanndssamme tuleekin kieltaa elavien rapujen myynti kuluttajille.
Kalojenja rapujen lopetusvelvollisuus ei kuitenkaan koske kerralla saatavia suuria saalismaaria.
Suurina saalismaarina saatavien kalojen lopetusmenetelmia on tarpeen tutkia ja kehittaa
hyvinvoinnin nakokulmasta.
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 ja 17 §:n
muuttamisesta

17 § Laiduntaminen ja jaloittelu
On hyva, etta parsinavetoiden lehmien jaloitteluvelvoitetta pidennetaan. Laidunkauteen rajattu
jaloitteluvelvoite olisi kuitenkin syyta sailyttaa vastaavasti kuin nykyisessa asetuksessa, kun taas
osan pidennetysta jaloitteluvelvollisuudesta voisi jarjestaa sisaruokintakaudella. Nain lainsaadantd
edistaisi paremmin laidunnuksen jarjestamista kesalla, mika mahdollistaa parhaiten lajinmukaisen
kayttaytymisen toteutumisen. Sisaruokintakaudella kytkettyjen nautojen liikkumisen ja muiden
kayttaytymistarpeiden toteuttamisen tarpeeseen voitaisiin vastata jarjestamalla niille saanndllinen
ulkoilu tai jaloittelu, mita tulisikin edellyttaa asetuksessa. Parsinavetoissa pidettavien lypsylehmien
ja hiehojen jaloitteluvelvoitteeseen liittyvasta vapautusmenettelysta luopuminen on hyva asia,
mutta siirtymaajan tulee olla lyhyempi. Pihattolehmia koskeva ulkojaloitteluvelvoite on tarpeen
kirjata lainsaadantddn.
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Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura-ja harrastuselainten
suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

7 § Juotto ja ruokinta
Ammattimaisilla rekikoiratarhoilla pidettavien koirien juomiskayttaytymisesta ja veden tarpeesta
tarvitaan tutkimusta.
Valtioneuvoston asetus turkiselainten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n
muuttamisesta

11 § Juotto ja ruokinta
Jatkuvan juomavedensaannin poikkeusta samana vuonna vieroitettujen pentujen ja siitoksesta
poistettujen elainten kohdalla tulee tarkastella uudelleen tutkitun tiedon valossa. Turkiselainten
juomaveden tarvetta on selvitettava ja poikkeuksista tulisi saataa tutkimustietoon perustuen.
Seitseman vuoden siirtymaaika siitoksessa kaytettavien turkiselainten jatkuvan
juomavedensaannin vaatimukseen on liian pitka ja sita tulee lyhentaa.

Muut kommentit
Elainasiavaltuutettu

Elainten hyvinvointilain saatamisen yhteydessa tulee vakinaista elainasiavaltuutetun virka. Muiden
valtuutettujen tapaan elainasiavaltuutetun virasta tulisi saataa lailla ja viranhaltijalla tulisi olla
kaytdssaan muuta henkiidkuntaa. Suomessa elainsuojeluasiamiehen virka on perustettu kaksi
kertaa maaraaikaisena (12.8.2013-31.12.2015 ja 1.9.2020-31.12.2023) hallitusohjelmien
kirjauksiin pohjautuen. Elainasiavaltuutettu kuvaisi paremmin tehtavankuvaa kuin
elainsuojeluasiamies, silla tehtavassa edistetaan ja parannetaan elainten hyvinvointia
kokonaisvaltaisesti. Toiminnan pitkajanteista kehittamista tukisi se, etta elainasiavaltuutetun
asemasta ja tehtavista saadettaisiin laissa ja valtuutettu saisi pysyvan aseman.
Itsenaiselle ja riippumattomalle valtion viranomaiselle, jonka tehtavana on edistaa ja parantaa
elainten hyvinvointia yhteiskunnassamme, on selkea tarve. Esimerkiksi elaimia koskevan eettisen
keskustelun vilkastuminen, tutkimustiedon jatkuva kasvu, uudenlaiset eettiset kysymykset ja
elainten hyvinvointipolitiikan laajeneminen voimistavat tata tarvetta. Useilla saaddsuudistuksilla
on vaikutuksia elainten hyvinvointiin, mika lisaa tarvetta viranomaistoimijalle, joka seuraa ja arvioi
lainsaadanndn kehitysta ja yhteiskunnallista paatdksentekoa elainten hyvinvoinnin nakdkulmasta.
Valtuutetun rooliin kuuluisi keskeisesti myds luoda yhteistydmuotoja eri toimijoiden valille
elainten hyvinvoinnin parantamiseksi.
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Nykyisessa elainsuojeluasiamiehen virassani toiminta-alueeseeni sisaltyvat kaikki elainryhmat,
joiden kanssa ihmiset ovat tekemisissa, esimerkiksi tuotantoelaimet, seura- ja harrastuselaimet,
koe-elaimet seka luonnonvaraiset elaimet silloin, kun ihmisen toiminta kohdistuu niihin. Ottaen
huomioon toimialueen laajuuden, elainasiavaltuutetulla tulisi olla kaytettavissaan tehtavien
tehokkaaksi hoitamiseksi riittavat resurssit.
Elaineettinen neuvottelukunta

Elainten hyvinvoinnin edistamisen ja laajemman elaineettisen keskustelun tueksi tulee perustaa
kansallinen elaineettinen neuvottelukunta, josta voisi saataa elainten hyvinvointilaissa.
Neuvottelukunnalla olisi myds tarkea rooli toimia elainasiavaltuutetun tydn tukena. Elaineettisen
neuvottelukunnan tehtavana olisi kasitella kaikkia elaimia koskevia kysymyksia ja tehda niista
lausuntoja. Neuvottelukunta myds edistaisi eri toimijoiden valista yhteistydta elainten
hyvinvoinnin parantamiseksi. Neuvottelukunta viestisi aktiivisesti toiminnastaan ja lausumistaan
omilla verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavillaan. Neuvottelukunnan toiminnan
koordinoinnista ja viestinnasta vastaisi tehtavaan palkattu sihteeri. Neuvottelukunta voisi koostua
alaryhmista, jotka kasittelevat tuotantoelaimia, seura-ja harrastuselaimia ja luonnonvaraisia
elaimia. Luonnonvaraiset elaimet olisi tarkeaa huomioida neuvottelukunnan mandaatissa, silla
talla hetkella luonnonvaraisten elainten hyvinvoinnin kysymyksia ei kasitella missaan
neuvottelukunnassa. Elainten hyvinvointiin liittyvien ja elaineettisten laajempien kysymysten
kohdalla elaineettinen neuvottelukunta voisi tehda yhteistydta tieteellisiin tai opetustarkoituksiin
kaytettavien elainten suojelun neuvottelukunnan kanssa, jonka perustamisesta on saadetty
tieteellisiin tai opetustarkoituksiin kaytettavien elainten suojelusta annetussa laissa (497/2013).
Elainten hyvinvointikeskus

Elainten hyvinvointikeskuksen asemasta riippumattomana, elainten hyvinvointia tutkitun tiedon
avulla edistavana asiantuntijaverkostona olisi tarkeaa saataa laissa. Joissain Euroopan maissa
vastaavanlaiset elainten hyvinvointikeskukset on asetettu lailla. Tutkittu tieto elainten
hyvinvoinnista ja toisaalta elainten hyvinvointia koskeva tiedontarve lisaantyvat yhteiskunnassa
jatkuvasti, minka seurauksena elainten hyvinvointitiedon kokoamisen ja levittamisen resursseista
on huolehdittava. Elainasiavaltuutetun ja Elainten hyvinvointikeskuksen tydn tavoitteet ovat
yhtenevaiset, silla molempien tehtavana on edistaa elainten hyvinvointia. Nama kaksi yhdistamalla
voidaan saada synergiaetua.

Saara Kupsala
Elainsuojeluasiamies
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