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Eläinten hyvinvointilaki 
on askel oikeaan suuntaan

L ausuntokierrokselle lähtenyt eläin-
ten hyvinvointilaki syntyi pitkän ja 
keskusteluiltaan varsin kiihkeän val-

mistelutyön tuloksena.
Lain valmistelussa oli mukana useita 

tahoja, joiden arvomaailma poikkeaa 
vahvasti toisistaan, ja kaikilta osin lakieh-
dotukseen ei olla tyytyväisiä. Kaikki tahot 
kuitenkin myöntävät, että lakiehdotus on 
merkittävä askel oikeaan suuntaan.

Eläimiä koskevat lait ovat aina komp-
romisseja, sillä osa hyvistä ja toivottavista 
asioista on sellaisia, että niiden toteuttami-
nen teknisesti tai taloudellisesti olisi liian 
vaativaa. Yksi hyvän lainsäädännön merkki 
on myös se, että päätetyn lain noudatta-
mista  pystytään järkevästi ja uskottavasti 
valvomaan ja mahdolliset rangaistukset 
ovat järkevässä suhteessa rikkomukseen.

Suurimmat keskustelut valmistelu-
työssä käytiin turkistarhauksesta, parsina-
vetoista sekä sikaloiden tiineytys- ja por-
situshäkeistä. Kaikki nämä asiat koskevat 
erittäin laajaa yrittäjäjoukkoa ja mahdol-

lisilla muutoksilla on valtavan iso talou-
dellinen merkitys, sillä mahdolliset rajoi-
tukset ja muutokset vaatisivat isoja inves-
tointeja. Siksi on järkevää ja oikeudenmu-
kaista, että muutokset tehdään pitkillä siir-
tymäajoilla ja myös niin, että yrittäjillä on 
mahdollisuus saada investointitukia muu-
tostöihin.

Lain valmistelussa päädyttiin siihen, 
ettei kategorista parsinavetoiden kiel-
toa ole syytä lisätä lakiin, vaan annetaan 
meneillään olevan muutoksen parsinave-
toista pihatoihin jatkua, ja ohjataan sitä 
myös investointituen keinoin.

Vapaaporsitus puolestaan vaatii lisää 
tutkimusta ja uusia teknisiä ratkaisuja ja 
ennen kaikkea sikatalouden riittävää kan-
nattavuutta.

Se, että jokin uudistus runnottaisiin 
väkisin lakiin, johtaa vain siihen, että osa 
tuotannosta loppuu pakon edessä ja tuo-
tanto siirtyy maihin, joissa eläinten hyvin-
vointiasiat ovat heikommalla tasolla kuin 
Suomessa.

Vasikkaan ja hiehoon 
kannattaa satsata

U usin tutkimustieto osoittaa, että 
vasikan nuoruusiän kehitys vaikut-
taa merkittävästi tulevaan tuotanto-

potentiaaliin. Esimerkiksi maitorauhasten 
kehitys tapahtuu jo varsin nuorella iällä 
ja tilannetta on mahdoton korjata jälki-
käteen. Siksi satsaukset vasikan alkuvai-
heen hoitoon ovat äärimmäisen merkit-
täviä myös taloudellisesti.

Jos tulevan tuotantoeläimen maidon- 
ja/tai lihantuotannon kapasiteettia huka-
taan jo vasikkavaiheessa, kertautuu mene-
tys erityisesti maidontuotannossa, jossa 
tuotantokausi kestää pitkään.

Maidontuotannon rakenteesta johtuen 
Suomessa on ollut usein liikaa maitorotui-
sia hiehoja ja vasta viime vuosina liharotu-
jen käyttö siemennyksissä on lisääntynyt.

Kun maitorotuinen tuleva lehmäva-
sikka sekä lihatilalle menevä liharotuinen 
vasikka tai maitorotuinen sonnipoika saa-

vat hyvän hoidon heti alussa, niin tuotanto 
tehostuu koko ketjussa ja samalla eläin-
ten hyvinvointi paranee. Parempia vasi-
koita oikeisiin kohteisiin tuo hyvinvoin-
tia kaikille.


