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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

akiehdotus eläinten hyvinvoinnista on valmistunut ja lähtenyt lausuntokierrokselle. Uudistettu laki tulee aikanaan korvaamaan nykyisen eläinsuojelulain, joka on vuodelta 1996. Tosin sellaisenaan se ei ole näin kauaa säilynyt, sillä siihen on vuosien varrella tehty 21 muutosta.
Eläinten hyvinvointilaiksi kutsuttu lakiluonnos julkaistiin sopivaan aikaan juuri joulun alla,
jolloin on perinteisesti käyty viemässä kotieläimille hyvän joulun toivotukset ja samalla toivottu suotuisaa karjaonnea. Lain keskeinen sisältö osuukin mainiosti juuri tuohon karjaonneen, koska lakimuutoksessa korostuvat eläinten kunnioitus ja hyvä kohtelu.
Hyvinvointilakia valmisteltiin pitkään ja tulosta voidaan pitää hyvänä kompromissina, sillä se ei
kiellä parsinavetoita eikä aseta elinkeinon kannalta liian tiukkoja siirtymäaikavaatimuksia emakoiden
tiineytyshäkeistä luopumiselle. Maltti on tässäkin tapauksessa ollut parempi vaihtoehto, kun lainlaatijat ovat pykäliä sorvatessaan kuunnelleet enemmän asiantuntijoita kuin tuotantoeläinten pitoa vastustavia tahoja.
Ehdotuksessa oleellisia kohtia ovat entistä väljemmät tilavaatimukset ja rajoitukset eläinten kytkettynä pitämiseen sekä kivunlievityksen käyttöön kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä. Kivunlievitysvaatimuksesta voitaisiin poiketa ainoastaan silloin, kun toimenpiteestä aiheutuu vain lievää tai
hetkellistä kipua tai jos on kyse hätätilanteesta.
Lainvalmistelussa on otettu seikkaperäisesti huomioon se, että eläimille pitää taata mahdollisimman hyvät olosuhteet lajinmukaiseen käyttäytymiseen. Lain kirjaimen mukaan eläinten tulee päästä entistä paremmin liikkumaan omassa ympäristössään, eivätkä rakenteet tai laitteet saa vaarantaa
eläinten terveyttä tai hyvinvointia. Näillä kiinnitetään huomio niin hygieniaan ja lattioiden liukkauteen
kuin myös paloturvallisuuteen, valaistukseen ja ulkotarhojen kuntoonkin.
Lainpykälät ulottuvat jatkossa myös entistä huolellisempaan teurastustapahtumaan tainnutuksineen. Siinä voitaisiin mahdollisesti käyttää kameravalvontaa, mikä vähentäisi salakuvaajien harrastustarvetta.
Valvontaviranomaisen keinoja puuttua eläinten hyvinvointia koskeviin epäkohtiin on tarkoitus lisätä ja täsmentää, mitä ei suinkaan voi pitää pahana asiana kuluttajienkaan kannalta, sillä hyvät tuotantotavat varmasti vain lisäävät kotimaista kulutusta.
Lakiehdotus on lausuntokierroksella 28.2.2018 saakka. Lain on tavoitteena tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.
Vesa Jääskeläinen
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