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Eläimen itseisarvo ei ole uhka 
kotieläintaloudelle

S uomessa valmistellaan parhaillaan 
uutta eläinsuojelulakia, jossa lain 
pääpaino siirtyy eläinten suojelusta 

eläinten hyvinvointiin. 
Eläinsuojelulain uudistuksen yhtey-

dessä ehkä eniten keskustelua on herättä-
nyt suunnitelma lisätä lakiin määritelmä 
eläimen itseisarvosta.

Kannattaa lukea hyvinvointikolumnis-
tiemme kirjoitus (sivu 49), jossa kuva-
taan hyvin eläimen itseisarvon määritel-
mää ja erityisesti sitä, miten tuotantoeläi-
men itseisarvo ja tuotantovälinearvo voivat 
hyvin elää rinnakkain.

Moni kotieläinyrittäjä on pelännyt, että 
eläimen itseisarvon määritteleminen on 
yksi lisäaskel suuntaan, jossa eläimiä inhi-
millistetään. Tässä kohdassa lainsäätäjien 
on oltava tarkkoina.

Kukaan ei kiistä, etteivätkö tuotanto-
eläimet olisi tuntevia ja asioita kokevia 
olentoja, mutta se ei ole sama asia kuin 
eläimen inhimillistäminen. Eläin on tun-
teva olento, ja jokainen tuotantoeläin 

on yksilö, jota pitää kohdella mahdolli-
simman hyvin. Joskus se tarkoittaa jopa 
sitä, että eläimen kannalta parasta on sen 
lopettaminen.

Suunniteltu laki kannustaa eläimen 
hyvinvoinnin lisäämiseen, ja se ei ole ris-
tiriidassa kotieläintuotannon tavoitteiden 
kanssa. Hyvinvoiva eläin tuottaa parhaiten 
ja useat eläinten hyvinvointia lisäävät asiat 
eivät maksa mitään. Rauhallinen ja ystä-
vällinen käytös eläintä kohtaan ei maksa 
senttiäkään, mutta voi tuoda euroja yrit-
täjän taskuun.

Kotieläinyrittäjän näkökulmasta ne 
hyvinvointia lisäävät asiat, jotka vaativat 
investointeja, ovat haastavampia. Näissä 
asioissa lainsäätäjien on ymmärrettävä 
myös talouden näkökulma. Kohtuuttomia 
ei voi vaatia, ja viranomaiset ja päättäjät 
ovat tämänkin ymmärtäneet. 

Hyvä esimerkki siitä löytyy yrittäjäko-
lumnistimme jutusta sivulta 17. Järkevillä 
perusteilla voidaan tehdytkin päätökset 
muuttaa.

Sorkkaongelmat modernien 
navetoiden kiusana

S uomessa, aivan kuten kaikissa län-
simaissa, nautojen ja lypsylehmien 
kasvatus on siirtynyt nopealla tah-

dilla parsista pihatoihin. Pihatto mahdol-
listaa eläimen liikkumisen, joten se miel-
letään usein eläinten hyvinvoinnin näkö-
kulmasta paremmaksi vaihtoehdoksi kuin 
parsinavetta.

Pihattojen iso ongelma on kuitenkin 
eläinten sorkkaterveys. Vapaa liikkuvuus 
ja lattialla oleva lanta on hankala yhdis-
telmä sorkkaterveyden kannalta. Taudin-
aiheuttajien leviämisen estäminen on vai-
keaa ja erityisesti betonialusta on sorkille 
haastava. Lantakäytävien erilaiset kuvio- ja 
pintaratkaisut ja ennen kaikkea lantakäy-
tävien huolellinen ja usein tapahtuva puh-
distus on parasta tapa ehkäistä ongelmia.

Tilojen kasvaessa eläinmäärää usein lisä-
tään ostoeläimillä ja se tuo oman lisäris-
kinsä sorkkaterveyteen.

Suomessa sorkkakylvyt eivät ole lähel-

lekään niin yleisiä, kuin muualla länti-
sessä maailmassa. Se omalta osaltaan ker-
too siitä, että meillä sorkkaterveys on vielä 
kohtuullisella tasolla. Säännöllisistä sork-
kahoidoista on tullut isojen karjatilojen 
rutiini ja se osaltaan ehkäisee 
ongelmia.

Sorkkaongelmat ovat 
kuitenkin lisääntyneet, 
mutta onneksi myös nii-
den havaitseminen ja 
hoito ovat kehittyneet. 
Tässä numerossa ker-
romme, miten nopea 
ja tehokas hoito on rat-
kaissut sorkka-ongel-
mat muutamalla tilalla.


