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Eläimen hyvinvointi on kokonaisuus eläimen elämän aikaisista 
kokemuksista – sekä positiivisia että negatiivisia

Eläinten hyvinvointilaki mahdollistaa eläimen hyvinvoinnin 
kokonaisvaltaista säätelyä, ei pelkästään suojele eläimiä negatiivisilta 
asioilta

Eläinsuojelulaista eläinten hyvinvointilaiksi

Anna Valros
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Eläimillä on sisäsyntyisiä, ympäristöstä riippumattomia 
käyttäytymistarpeita, joiden estyminen aiheuttaa muun muassa 
turhautumista, stressiä ja hyvinvoinnin alenemista 

Eläinlajilistauksen avulla on mahdollista estää sellaisten eläinten pito, 
joiden tarpeita ei voida tyydyttää tai hoitoon ei ole tarpeeksi 
asiantuntemusta

Anna Valros

8 § Olennaisten käyttäytymistarpeiden 
huomioiminen ja eläinlajilistaus  
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Kielletään myös ulkonäön takia leikattujen eläinten näyttely ja 
kilpailutoiminta

Kivuliaiden toimenpiteiden välttäminen olisi aina oltava ensisijaisena 
tavoitteena
Kivunlievitysvaatimus tulisi tarkentaa niin, että sen on oltava oikeasti 
tehokas lievittämään kipua 

Myös toimenpiteiden aiheuttama jälkikivun hoito olisi huomioitava

Anna Valros

15 § ja 16 § Kivuliaat toimenpiteet ja 
kivunlievitys
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Tärkeää, että eläimille taataan jatkuva vedensaanti – tämä on eläinten 
perustoimintoihin liittyvä asia, jonka tulisi olla itsestään selvyys

Seurattava ja selvitettävä, miten sulan veden vaatimuksen ulkopuolella 
olevien eläinten juomisentarve tyydyttyy

Anna Valros

21 § Jatkuva veden saanti
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Jalostusta seurataan jatkossa tarkemmin, ja myös sellaisten eläinten 
käyttö jalostukseen, joille lisääntymisestä aiheutuu merkittävää haittaa 
halutaan kieltää

Olisi myös huomioitava maan rajojen ulkopuolella tapahtuva jalostus

Eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuus kattamaan myös muut vakavat 
perinnölliset ongelmat kuin leikkausta vaativat

Anna Valros

25 § ja 12 § Eläinlääkäriammatin 
harjoittamislaki: Jalostus
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Lopputulemana lakimuutoksesta nämä pitomuodot vähitellen häviävät. 
Tämä on mm. eläinten liikkumistarpeen, sosiaalisten tarpeiden ja 
emakolla pesäntekokäyttäytymisen osalta hyvin tarpeellinen muutos

Sen sijaan, että kielletään uusien kiinteiden porsimishäkkien käyttöönotto, 
olisi huomattavasti selkeämpää kieltää emakoiden pito pitkäaikaisesti ja 
rutiininomaisesti porsitushäkeissä 

Anna Valros

37 § Parsinavetat ja porsimishäkit
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Broilereiden jalkapohja-arvioinnin rinnalle tuodaan toinenkin hyvinvoinnin 
arviointivaatimus teurastamolle – eläinperäisten hyvinvointimittareiden 
käyttöönotto on tarpeen laajemminkin

Sikojen hännänpurenta on hyvä mittari lihasian koko elinkaaren 
aikaisesta hyvinvointitasosta, kunhan arviointi tehdään asianmukaisella 
tavalla 

Anna Valros

86 § Sikojen hyvinvointiarviointi 
teurastamolla
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Kalojen lopetusmenetelmiin ja vapauttamiseen liittyviin käytäntöihin on tulossa 
tiukennuksia! Tuorein tutkimustieto osoittaa selvästi, että kalat kärsivät kivusta 
muiden selkärankaisten tavoin. 

Ongelmakohtia:
- Kalojen kalastaminen vain vapauttamistarkoituksessa on kyseenalainen –

kalastus aiheuttaa aina kipua ja stressiä kaloille, jota on vaikea perustella 
pelkällä viihdetarkoituksella 

- Pykälä sallii kalan vapauttamisen silloin, kun kala saattaa vielä jäädä henkiin, 
mutta on pahasti vahingoittunut 

- Lopetuspykälä ei käytännön syistä koske suurina saaliina pyydystettäviä 
kaloja – on tarvetta kehittää massalopetusmenetelmiä

Anna Valros

Kalastuslaki: 58 § ja 58b §: kalojen 
vapauttaminen ja lopetus
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ü Från djurskyddslag till djurvälfärdslag – ger förutsättningar för att bättre främja 
helhetsdjurvälfärd 

ü Viktigt att djurs beteendebehov beaktas, svårigheter att utföra dessa beteenden orsakar 
djuren frustration och stress, och därmed nedsatt välfärd

ü Smärtsamma ingrepp bör undvikas, och då det inte är möjligt bör effektiv smärtlindring, 
användas - även efter ingreppen

ü Viktigt att se till att alla djur får tillräckligt vatten att dricka
ü Djuravel som orsakar välfärdsproblem är problematiskt även då denna sker utanför 

Finlands gränser, och aveln är viktigt att beakta både hos sällskaps- och produktionsdjur
ü Ett förbud att hålla suggor i grisningsburar rutinmässigt skulle vara tydligare än endast ett 

förbud att ta i bruk nya fasta grisningsburar 
ü Djurbaserade välfärdsmätare på slakteriet har potential att förbättra djurvälfärd på lång sikt, 

men dessa bör vara välgenomtänkta
ü Även fiskar kan känna smärta på liknande sätt som andra ryggradsdjur! 

Anna Valros

Kort på svenska


