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1. YLEISET KOMMENTIT LAKIEHDOTUKSESTA 

 
Suomen kani- ja jyrsijäliitto ry on koko maan kattava liitto, joka edustaa suomalaisia jyrsijä- ja kaniyhdis-
tyksiä ja ajaa sekä jäsentensä että edustamiensa lajien asiaa. Liiton jäsenenä on valtakunnallisia kani- ja 
jyrsijäyhdistyksiä sekä paikallisia tai alueellisia kani- ja jyrsijätoiminnan harrastajayhdistyksiä. Suomen 
kani- ja jyrsijäliitto ry:n  tarkoituksena on sekä saattaa yhteen puhdasrotuisten kanien ja jyrsijöiden har-
rastajat että edistää edellä mainittujen eläinten kasvatusta, mutta toisaalta kannustaa myös roturisteytys-
lemmikkien hyvään hoitoon. 
 
Liitto on käsitellyt helmikuun kokouksessaan jäsenyhdistyksiltään saamiaan kannanottoja lakiesitykseen. 
Liitto toteaa, että  kokonaisuutena esitys uudeksi laiksi eläinten hyvinvoinnista on varsin onnistunut. Siinä 
on kuitenkin vielä muutamia merkittäviäkin ongelmakohtia, joita kannattaa vielä hioa ja tarkentaa.  

 

2. LAKIEHDOTUKSEN PYKÄLÄT JA YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 
 
Yleiset säännökset 
1 § lain tarkoitus  
5 § määritelmät 
- erityisesti luonnonvarainen eläinlaji; luonnonvarainen eläin  
 
Ei lausuttavaa. 
 
Yleiset periaatteet ja vastuu eläimistä 
6 § lain yleiset periaatteet  
8-10 § eläinlajien ja eläinten pitoa koskevat rajoitukset  
liite 1: tuotantoeläiminä pidettävät nisäkkäät ja linnut, sirkuksissa ja kiertävissä eläinnäyttelyissä pidettä-
vät eläinlajit 
11 § vastuu eläinten hyvinvoinnista  
 
8§ Eläinlistat 
 
Uudessa laissa ehdotetaan otettavan laajamittaisesti käyttöön niin kutsutut positiivilistat, joilla rajoitetaan 
pidettävien eläinlajien määrää. Sallittua olisi pitää vain listoilla esitettyjä eläinlajeja. Tätä on perusteltu 
valvonnan helpottumisella, mutta todellisuudessa vaikutus on päinvastainen.  
 
Tuotantoeläinten rajaaminen listan avulla saattaisi olla myös haitallista. Tuotantoeläimiä rajaava lista 
saattaa estää maatalouden kehittymistä ja uusien yritysten syntymistä rajoittamalla sallitut tuotantoeläi-
met tarkasti. Suomessa kasvatetaan jossain määrin tuotantoeläimenä ruokaeläimiksi myös jyrsijöitä, 
esimerkiksi hamstereita, ja uuden lakiluonnoksen mukaan tämä ei olisi jatkossa enää mahdollista koska 
kaikkia jyrsijälajeja ei ole luokiteltu tuotantoeläimiksi. Toivoisimme jyrsijälajien lisättävän luetteloon, tai 
vaihtoehtoisesti sallia yleisesti muidenkin jyrsijöiden, kuin pelkästään hiirien ja rottien, pito tuotan-
toeläimenä, ruokaeläinkasvatustarkoituksessa. 
 
Seura- ja harrastuseläinten kohdalla positiivilistat aiheuttavat vielä suurempia ongelmia. Lain valvominen 
edellyttäisi valvovalta viranomaiselta valtavan laajaa tietämystä esimerkiksi pienistä lemmikkijyrsijöistä ja 
kaikien lajien tunnistamista. Positiivilistoja ei voida valvoa, ellei viranomainen tunnista lajeja. Pieniä har-
vinaisempia lemmikkijyrsijöitä (esim. hyppymyyrät) voidaan pitää yhtä menestyksekkäästi, kuin tavan-
omaisempia lajeja, ja näiden pidon rajoittaminen on täysin tarpeetonta ja mahdotonta valvoa. Uhanalais-
ten lajien kaupalle on jo olemassa omat rajoitteensa.  
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Ehdotamme positiivilistoista luopumista kokonaan, sillä ne ovat juuri sellaista tarpeetonta sääntelyä, jos-
ta Suomessa halutaan luopua mm norminpurkutalkoiden avulla. Riittää, että pidettävien eläinten elin-
olosuhteet pystytään järjestämään lain edellyttämällä tavalla. Erillisiä positiivilistoja ei tarvita, ja niiden 
ajan tasalla pitäminen on liian hidasta ja työlästä, ja listoista on valvonnalle enemmän haittaa kuin hyö-
tyä. Kun eläinlajin pitäminen on kielletty ilman erillistä lupaa, ei luvan saamisen edellyttämää kokemusta 
eläinlajin pitämisestä käytännössä voi kertyä.  
 
Myöskään hyönteisiä ei löydy tuotantoeläinlistalta ja niitäkin kasvatetaan laajamittaisesti jo nyt tuotan-
toeläinstatuksella. 
 
Eläinten kohtelu 
14 § sukupuoliyhteys eläimen kanssa kiellettäisiin  
15 § eläimille tehtävät toimenpiteet  
16 § toimenpiteiden tekijä ja kivunlievityksen käyttö 
- kivunlievitys pakolliseksi kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä  
18 § välineet, laitteet ja aineet 
-huolellisuusvelvoite myyjille ym. toimijoille  
19 § kielletyt välineet ja laitteet  
 
Ei lausuttavaa. 
 
Eläinten hoito 
21 § hoidon yleiset vaatimukset 
- eläimellä oltava mahdollisuus tiettyjen olennaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamiseen 
22 § ruokinta ja juotto 
- eläimen on saatava sopivassa määrin hyvälaatuista ravintoa ja vettä tai muuta juotavaa 
26 § eläinjalostus  
27 § löytöeläimet  
7 §, 29 § ja 60 §: avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläinten hoito  
30 § eläinten hoitajien pätevyys ja riittävyys  
32 § ammattimaisesti tai muuten laajassa mitassa eläimiä pitävän velvollisuus varautua häiriötilanteisiin 
 
22 § Ruokintaa koskevan kohdan kirjoittaminen muotoon "sopivassa määrin ravintoa" on erinomainen, 
koska se antaa mahdollisuuden puuttua eläinten yliruokintaan ja rajuun ylipainoon.  
 
Kiitämme siitä, että lakiin ei ole kirjattu vaatimusta jatkuvasta juomavedestä eläimille. Väite, että juoma-
veden riittävyys on pelkästään eläintenpitäjän sanan varassa, ei pidä paikkaansa. Juomaveden riittävyy-
den määrittämiseksi on jo olemassa juottokokeet ja kriteeristö, joilla arvioidaan eläimen vedensaantia. 
Jatkuvan juomaveden vaatimus vaarantaisi ulkona kasvatettavien lajien kasvatuksen sekä talviulkoilun. 
Kuitenkaan jokaiseen talvitarhaan, hevostarhaan, talvilaitumelle, jaloittelualueelle ja pihattosuojaan ei ole 
yksinkertaisesti mahdollista vetää sekä vesilinjaa että sähkölinjaa veden sulana pitämiseksi. Kyse ei ole 
pelkästään kustannuksista, vaan etäisyyksistä vesi- ja sähkölinjoille. Tällaisissa paikoissa täytyy kanto-
veden olla riittävä. Lisäksi vesi, sähkö ja eläin ovat yhdistelmänä sellainen, että sähköiskun vaara on 
merkittävä, eikä kaikille eläimille ole olemassa markkinoilla turvallisia lämmitettäviä juomalaitteita. Eläi-
mille tarjoillaan sulaa juomavettä tarpeeksi monta kertaa päivässä niiden tarpeen ja säätilan mukaan. 
Toivomme pidettävän kiinni nykyisestä riittävän juomaveden vaatimuksesta.  
 
26 § Eläinjalostus  
Rajoitukset rakennevikaisten ja sairaiden eläinten jalostuskäytölle ovat erittäin hyvä lisäys uuteen eläin-
suojelulakiin ja ajankohtainen aihe. On olemassa lajeja, jotka eivät enää pysty lainkaan synnyttämään 
luonnollista tietä äärimmäisyyksiin jalostetun rakenteen vuoksi. On mietittävä, kielletäänkö tällaisten laji-
en kasvattaminen kokonaan, ja miten kieltoa voidaan valvoa.  
 
Lain valvominen ja etenkin tuomioiden langettaminen väärien jalostusvalintojen vuoksi voi olla vaikeaa. 
On siis syytä miettiä lain käytännön toteutusta, jotta sinänsä erinomainen pykälä toteutuu myös käytän-
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nössä. Esimerkiksi eläinten, joilla on pykälän 26 ehtoja rikkovia ominaisuuksia, osallistuminen mihinkään 
eläinkilpailuihin tai -näyttelyihin voitaisiin kieltää. 
 
Nisäkkäiden hallitsemattoman lisääntymisen kielto on erinomainen lisäys. Se suojaa kaneja ja jyrsijöitä 
villiltä kasvatukselta, jossa eläinten annetaan lisääntyä populaatiossa rajoituksetta, ja vaarannetaan näin 
etenkin naaraiden terveys ja yleiskunto.  
 
29 § Avuttomassa tilassa olevan luonnonvaraisen eläimen hoito 
Helposti hoidettavien pienien eläinten kohdalla ehdotus lopettamiseksi on ankara.  Jos loukkaantunutta 
eläintä ei voida hoidon päätyttyä vapauttaa luontoon sen kesyyntymisen tai vamman vuoksi, mutta sen 
hoito pystytään järjestämään hyvin ja eläimen luontaiset tarpeet huomioon ottaen, on eläimen lopettami-
nen täysin tarpeetonta. Ehdotamme, että pykälä muutetaan seuraavasti: Jos eläintä ei voida hoidon pää-
tyttyä palauttaa luontoon, se tulisi ensisijaisesti pyrkiä sijoittamaan eläintarhaan. Mikäli tämä ei ole mah-
dollista, ja eläimelle voidaan tarjota sen hoitopaikassa riittävän hyvä hoito ja lajinmukaiset elinolosuhteet, 
se voi jäädä hoitopaikkaansa.  
 
Eläimen pitopaikka 
34-37 § kaikkiin pitopaikkoihin sovellettavat vaatimukset  
38-39 §, 118 §: pysyvän pitopaikan vaatimukset  
lypsylehmien ja hiehojen jatkuva kytkettynä pitäminen ja porsitushäkit olisivat jatkossakin sallittuja 
tiineytyshäkkien pitkäaikainen käyttö kiellettäisiin 15 vuoden siirtymäajalla 
muiden nautojen kuin lypsylehmien ja hiehojen jatkuva kytkettynä pito kiellettäisiin viiden vuoden siirty-
mäajalla 
hevosten pito jatkuvasti kytkettynä kiellettäisiin viiden vuoden siirtymäajalla 
40 § eläinten hoitoon ja tarkastamiseen tarvittavat tilat  
 
Ei lausuttavaa. 
 

Eläinten luovutus 
41 § eläimen luovutuksen yhteydessä annettavat tiedot  
42 § eläimen luovutukseen liittyvät rajoitukset  
 
41 § Eläimen luovutuksen yhteydessä annettavat tiedot 
Kannatamme pykälässä kirjattuja säädöksiä. 
 

42 § eläimen luovutukseen liittyvät rajoitukset  
Kannatamme pykälässä esitettyjä rajoituksia. 
 
Eläinkilpailut ja -näyttelyt 
43-45 §: kaikkiin eläinkilpailuihin ja -näyttelyihin sovellettavat säännökset 
46-49 §: ilmoituksenvaraisiin eläinkilpailuihin sovellettavat säännökset  
43§ 
Eläinkilpailuissa ja -näyttelyissä tulisi sallia eläinten tilapäinen säilytys pienemmässä tilassa kuin niiden 
pitopaikkakohtaiset säännökset määräävät. Ehdotamme, että esimerkiksi kanien tai jyrsijöiden arviointi-
näyttelyssä voitaisiin eläimet tilapäisesti säilyttää näyttelyhäkeissä. 
 
46§ 
Suomen kani- ja jyrsijäliiton mukaan sen jäsenyhdistyksien järjestämät kanien ja jyrsijöiden arviointinäyt-
telyt eivät kuulu ilmoituksen varaisiin eläinkilpailuihin. 
 
Luvan- ja ilmoituksenvarainen eläinten pito 
5 § pysyvän eläinnäyttelyn määritelmä 
- edellyttäisi luonnonvaraisiin eläimiin kuuluvien eläinten pitoa  
50 § eläintarha, pysyvä ja kiertävä eläinnäyttely sekä sirkus 
- eläintarhassa tai pysyvässä eläinnäyttelyssä pidettävien luonnonvaraiseen eläinlajiin kuuluvien eläinten 
käyttö esityksiin 
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59 § ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito 
- liite 2 toiminnan määrittely  
 
59§ 
Ehdotamme, että laajamittaisen eläintenpidon määritelmää tulisi muuttaa siten, että se on yhdenvertai-
nen pidettäessä erakko- tai laumaeläimiä. 
  
Laajamittainen eläintenpito tulisi määritellä enemmän eläinten yksilömäärän kuin häkki-/terraariomäärän 
mukaan, sillä esimerkiksi yhden kultahamsterin tarvitsemaan tilaan voidaan asuttaa kymmenkunta kesy-
hiirtä. Tällöin harrastajalla voi 10 häkin suuruisessa eläintenpidossa olla lajista riippuen 10 tai jopa yli 
100 eläintä. Tämä eriarvoistaa erakkolajien harrastajia laumaeläimien harrastajista. 
 
Eläinten lopetus 
63 § lopetusta koskevat yleiset vaatimukset 
- eläinten lopetus viihdetarkoituksessa kiellettäisiin  
64 § eläinten teurastus 
- eläin olisi aina tainnutettava tai lopetettava ennen verenlaskun aloittamista  
 
64§ 
Ehdotamme, että mikäli eläin on niin pieni, ettei sitä käytännössä voi tainnuttaa ennen verenlaskua, sää-
dettäisiin näiden eläinten teurastus erillisellä säännöksellä. Tällä hetkellä esimerkiksi viiriäinen on niin 
pieni eläin, että käytännössä sen tainnutus ilman koko pään murskaantumista on mahdotonta. 
  
Tätä pykälää ei voida toteuttaa myöskään hyönteisten kohdalla. Selkärangattomiin tarvitaan omat  sään-
nökset tai lain soveltamatta jättäminen. 
 
Viranomaiset ja niiden tehtävät 
70-74 § maa- ja metsätalousministeriö, Elintarviketurvallisuusvirasto, maakunta, poliisi ja rajaeläinlääkäri 
 
Ei lausuttavaa. 
 
Valvonta ja tietojen julkisuus 
78 § teurastamojen kameravalvonta  
81 § asiantuntijan ja avustajan käyttäminen  
87 § eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus  
89 § virka-apu  
 
78 § Teurastamoiden kameravalvonta  
Emme kannata teurastamoiden kameravalvontaa. 
 
81 § Asiantuntijan ja avustajan käyttäminen 
Ehdotamme, että mikäli halutaan käyttää avustajia ja asiantuntijoita, heidän tulee olla myös eläintenpitä-
jän hyväksymiä. Näin varmistutaan siitä, että sekä eläintenpitäjä että valvontaviranomainen ovat yksimie-
lisiä siitä, että asiantuntija todellakin tuntee kyseessä olevan eläinlajin. Tästä on selkeää etua paitsi vi-
ranomaiselle, myös eläintenpitäjälle, ja riitatilanteilta vältytään.  Lisäksi asiantuntijan ja avustajan tehtä-
vien suorittamisen pitäisi edellyttää aina valvontaviranomaisen läsnäoloa. Muutoin ei voida varmistua 
siitä, että avustaja tai asiantuntija noudattaa viranomaisen määräyksiä työssään.  
 
Eläinsuojeluvalvonnan siirtäminen muille kuin koulutetuille eläinlääkäreille synnyttää myös riskin riittä-
mättömästä osaamistasosta valvontatilanteessa. Valvovalta viranomaiselta pitäisi koulutuksen lisäksi 
edellyttää kokemusta kyseisen tuotantoeläimen kasvatuksesta Suomessa.  
 
87 § Eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus 
Ehdotamme, että mikäli viranomainen tai muu taho saa tietoonsa tapahtuneen eläinsuojelurikkomuksen, 
hänet velvoitetaan ilmoittamaan siitä valvontaviranomaiselle.  
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Hallinnolliset pakkokeinot 
91 § viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn johdosta  
92-102 § hallinnolliset pakkokeinot  
 
Ei lausuttavaa 
 
Maksut ja palkkiot 
104 § perittävät maksut  
 
Ei lausuttavaa. 

3. MUUT KOMMENTIT 
Suomessa on kymmeniä tuhansia kaneja ja jyrsijöitä lemmikkeinä sekä tuotantoeläiminä. Toivomme, 
että laissa ei vaikeuteta tuotantoeläiminä pidettävien kanien ulkona kasvatusta. Suomen kani- ja jyrsijä-
liitto toivoo tulevansa kuulluksi, kun tuotantokaneihin liittyviä asetuksia valmistellaan.

 


