
PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELU ELÄINTEN 
KOHTELUSTA JA KÄSITTELYSTÄ

13.12.2021, Teams-verkkokokous

Järjestäjät: eläinsuojeluasiamies ja Eläinten hyvinvointikeskus



KESKUSTELUN TARKOITUS JA 
TAVOITTEET

• Keskustelun tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen asiantuntijoita ja 
sidosryhmien edustajia keskustelemaan kohtelun ja käsittelyn merkityksestä 
eläinten hyvinvoinnille

• Keskustelun tavoitteena on:

• syventää ymmärrystä aiheesta

• tuoda eri näkökulmia esille

• vaihtaa mielipiteitä ja hyviä käytäntöjä

• keskustella ongelmista ja pohtia niihin ratkaisuja



OHJELMA
Klo 12.30 Tilaisuuden avaus ja osallistujien esittäytyminen

Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala

Klo 12.50 Oppimisteoria sekä hevosten ja koirien käsittely

Eläinlääkäri Tuulia Appleby, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Klo 13.15 Nautojen käsittely ja kohtelu

Eläinlääkäri ja eläintenkouluttaja Iris Kaimio, Emovet Oy

Klo 13.30 Kissojen käsittely ja kohtelu

Eläintenhoidon kouluttaja ja ammatillinen erityisopettaja Päivi Ylikorpi, Taitotalo

Klo 13.45 Tauko

Klo 14.00 Keskustelua

Klo 14.50 Keskustelun yhteenveto

Eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala



KOHTELUN JA KÄSITTELYN MERKITYS 
ELÄINTEN HYVINVOINNILLE

• Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta, 
johon kohtelu ja käsittely olennaisesti vaikuttavat

• Eläinten hyvä kohtelu edistää ihmisen ja eläimen välistä positiivista suhdetta, joka 
on keskeinen eläimen kokonaishyvinvoinnille

• Hyvä eläimen ja ihmisen välinen suhde ei ainoastaan vähennä negatiivisia 
tunnetiloja ja niihin liittyvää stressiä, vaan tarjoaa myös eläimelle mahdollisuuden 
kokea positiivisia tunteita; se myös ennaltaehkäisee niin eläinten kuin ihmisten 
loukkaantumisia käsittelyn yhteydessä

• Hyvän kohtelun ja ihmisen ja eläimen suhteen osatekijöitä

• totuttaminen käsittelyyn ja ihmisen läsnäoloon

• kouluttaminen positiivisen vahvistamisen avulla 

• eläin ei tunne pelkoa kohtelu- ja käsittelytilanteissa ja sillä on hallinnan tunne 
tilanteissa



HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ELÄINTEN 
HYVINVOINNISTA
Lain tarkoitukseen sisältyy eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen.

12 § Kohtelun yleiset vaatimukset:

Eläintä on kohdeltava rauhallisesti. Eläimen käsittelyssä ja koulutuksessa on pyrittävä käyttämään hyväksi sen 
lajityypillistä käyttäytymistä. 

Eläin on totutettava käsittelyyn ja pito-olosuhteisiin, jos se on pidettävän eläinlajin ja eläinten pitomuodon kannalta 
tarkoituksenmukaista. Jos eläin ei ole tottunut käsittelyyn, tämä on otettava huomioon eläintä käsiteltäessä.

13 § Kielletty kohtelu: 

Eläintä ei saa käsitellä tai kouluttaa kovakouraisesti tai muuten sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kipua tai
kärsimystä. Eläintä ei saa sitoa tarpeetonta kipua tai kärsimystä tuottavalla tavalla.

Eläintä ei saa rasittaa liikaa eikä pitää kohtuuttoman ankarassa kurissa. Eläimen koulutuksessa ja käytössä on otettava 
huomioon eläimen osaamistaso ja suorituskyky. Eläintä ei saa pakottaa yrittämään luonnollisten kykyjensä tai voimiensa 
ylittämistä. 

Eläintä ei saa tarpeettomasti vahingoittaa. Eläimen tarpeettomana vahingoittamisena ei pidetä koiran tai muun eläimen 
käyttämistä viranomaistoiminnassa eläimen käyttötarkoitukseen liittyvissä tehtävissä, joihin tehtävän luonteen vuoksi 
liittyy vaara eläimen vahingoittumisesta. 

Eläintä ei saa värjätä sen ulkonäön muuttamiseksi.

Kohtelua koskevassa luvussa säädetään myös eläimille tehtävistä toimenpiteistä, välineistä, laitteista ja aineista sekä 
kielletyistä välineistä ja laitteista.



OHJEITA KESKUSTELUUN

• Hyvä ja rakentava keskustelu – yhteisenä tavoitteena eläinten hyvän kohtelun 
edistäminen

• Keskustelussa on tarkoitus keskittyä kuuntelemaan aina kutakin puhujaa – Teams-
kommenttikenttää ei käytetä, jotta voimme keskittyä kuuntelemaan toisia ja 
keskustelu käydään yhdellä areenalla ilman sivukeskusteluja

• Suosittelemme, että keskustelun aikana osallistujien kamerat ovat auki sujuvan 
vuorovaikutuksen varmistamiseksi

• Puheenvuoroa pyydetään nostamalla käsi Teamsissa

• Pidäthän mikrofonin auki vain oman puheenvuorosi aikana ja muina aikoina 
suljettuna

• Keskustelusta tehdään anonyymi kooste muistion muodossa, joka lähetetään 
osallistujille hyväksyttäväksi ja julkaistaan eläinsuojeluasiamiehen verkkosivuilla



KESKUSTELUA OHJAAVAT KYSYMYKSET

• Millaisia hyviä käytäntöjä ja kehittämisen tarpeita ilmenee eläinten kohtelun ja 
käsittelyn eri osa-alueilla?

• Millaisin keinoin eläinten hyvää kohtelua ja käsittelyä olisi tärkeää edistää? 

• Mikä on esimerkiksi tutkimuksen, tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisen, 
asenteisiin vaikuttamisen, järjestöjen omavalvonnan sekä lainsäädännön 
kehittämisen ja valvonnan rooli eläinten hyvän kohtelun edistämisessä?


