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To: Eduskunta  (postitse sekä sähköpostitse kansanedustajille)  

 00102 Eduskunta 
 
CC:  Valtioneuvosto  (postitse) 
 PL 23 
 00023 Valtioneuvosto 
 
 Maa- ja metsätalousministeriö  (postitse) 

 PL 30 
 00023 Valtioneuvosto 

 
 Eurokansanedustajat  (sähköpostitse) 
 
 
 
 
Arvoisat kansanedustajat, 
 
 
SUOMELLA EI OLE VARAA AJAA ALAS ELÄINSUOJELUAAN 
 
Hallituksen eläinsuojelua koskevat päätökset ovat aiheuttamassa suurta vahinkoa Suomen mai-
neelle modernina ja eettisenä maana. Kun muissa maissa on viime vuosina tehty merkittäviä eläin-
suojelullisia parannuksia, Suomi tekee päinvastoin ja ajaa alas eläinsuojelunsa vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Suomalaisten kuluttajien tietoisuus tehotuotannon eläimille aiheuttamista julmuuk-
sista lisääntyy jatkuvasti, ja suurin osa suomalaisista vaatii, että eläinten asiat pitää olla kunnossa. 
 
Eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus 
 
Pitkään valmisteilla olleesta eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistuksesta on tullut täydellinen 
farssi. Hallitus on päättänyt, ettei mitään parannuksia eläinten olosuhteisiin tehdä, jos niistä koituu 
kustannuksia eläintuottajille. Miten on selitettävissä, että lakiuudistuksen ydin ja tarkoitus eli 
eläinten olojen parantaminen on häikäilemättömästi sivuutettu? Rahaa löytyy, jos vain on poliit-
tista tahtoa, joten siihen ei voi vedota. Myös lemmikkieläimiä koskevaa lainsäädäntöä on paran-
nettava ja kaltoinkohtelusta määrättäviä rangaistuksia on tiukennettava. 
 
Eläinsuojelutarkastukset 
 
Nykyisen eläinsuojelulainsäädännön noudattamista rikotaan räikeästi, kuten Oikeutta eläimille  
-yhdistyksen teurastamoissa ja sikatiloilla salaa kuvaamat videot taas kerran osoittavat. Turkis-
tarhoilla valvonnan laiminlyöminen on saanut katastrofaalisia mittasuhteita. Animalian mukaan 
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vuonna 2014 eläinsuojelutarkastuksia tehtiin ainoastaan neljälle lähes tuhannesta Suomen turkis-
tarhasta siitä huolimatta, että turkiseläintilat ovat saaneet viime vuosina eniten huomautuksia 
eläinsuojelulainsäädännön rikkomisesta. Viranomaisten tekemiä eläinsuojelutarkastuksia (etenkin 
yllätystarkastuksia ja esimerkiksi videovalvontaa) on lisättävä huomattavasti ja eläinten kaltoin-
kohteluun on puututtava viipymättä ja siitä pitää seurata tuntuvat sanktiot. 
 
Eläinsuojeluasiamiehen virka 
 
Edellä mainittujen tosiasioiden valossa hallituksen päätös lakkauttaa eläinsuojeluasiamiehen virka 
on käsittämätön. Viran aiheuttamat kulut ovat lisäksi mitättömän pienet, joten voi vain ihmetellä 
hallituksen tarkoitusperiä. Eläinten asioita hoitavaa ylintä viranomaista maa- ja metsätalous-
ministeriötä eläinten hyvinvointi ei tunnu kiinnostavan ollenkaan, joten puolueettoman eläin-
suojeluasiamiehen virka on välttämätön. 
 
Turkistarhauskieltoa vaatinut kansalaisaloite 
 
Kun eduskunta vuonna 2013 hylkäsi turkistarhauskieltoa vaatineen kansalaisaloitteen se kuitenkin 
vaati, että turkiseläinten oloja tulee parantaa merkittävästi. Syyskuussa 2015 hallitus ilmoitti, ettei 
turkisasetusta annetakaan. Alun perin maa- ja metsätalousministeriö lupasi antaa uuden asetuk-
sen ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja. Tiedustelenkin, miten on mahdollista, että hallitus voi 
sivuuttaa eduskunnan tahdon? Mitä eduskunta aikoo tehdä tälle asialle? 
 
 
Hyvä eläinsuojelu on ensisijaisen tärkeää ei vain eläinten vaan myös ihmisten hyvinvoinnille, ja se 
on mittari yhteiskunnan kehittyneisyydestä. Mikäli emme halua tehdä Suomesta kehitysmaata, on 
hallituksen eläinsuojeluvastaiset päätökset peruttava. 
 
Vastaustanne odottaen, 
 
Kunnioittavasti, 
 
 
 
Johanna Wasström 
 


