
Eläinten hyvinvointikeskus EHK  
eläintieto.fi kertoo eläimestä ihmisen käytössä –  

eläimen hyvinvoinnin näkökulmasta 

Satu Raussi & Tiina Kauppinen 

Luomueläinten hyvinvoinnin edellytykset 



Tavoitteena eläinten hyvinvoinnin 

turvaaminen ja parantaminen 
• Riippumaton ja asiantunteva 

eläinten hyvinvointitietokeskus 

• Levittää tutkittua tietoa ja ylläpitää 

keskustelua eläinten hyvinvoinnista 

• Raportoi eläinten hyvinvoinnin tilasta 

Suomessa 

• Kohderyhminä viranomaiset, 

sidosryhmät, media ja kansalaiset 

• Luonnonvarakeskuksen yhteydessä, 

rahoitus mmm 

• Ydinverkosto mmm, Evira, Luke,  

HY ja neuvottelukunnat 

• Eläinten teurastuksen ja lopetuksen 

National Contact Point 



EHK:n levittämä tieto hyödyttää yhteiskuntaa 

• EHK:n tuottama ja levittämä tieto on julkista 

– Eläintietosivut (www.elaintieto.fi) on avoin eläinten 

hyvinvointitiedon sivusto 

– Ensimmäinen raportti eläinten hyvinvoinnista Suomessa 2012, 

seurantaraportti 2016 

– EHK:n blogi on ainutlaatuinen ja ajankohtainen tietolähde, josta 

voi seurata esim. eläinsuojelulain uudistusta 

• Hyvän toimintatavan oppaat eläinten teurastukseen ja 

lopetukseen teurastamojen käyttöön 

• Selvitykset lakiuudistuksen tueksi 

– emakoiden vapaa porsitus 

– emakoiden tiineytyshäkit 

– nautojen pito parressa vs. pihatossa 

– koirien ja kissojen tunnistusmerkintä rekisteröinti 



Eläinten hyvinvointikeskus SOMEssa 
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       Ehkeskus 

 

    

    Eläinten hyvinvointikeskus EHK 

elaintenhyvinvointikeskus 

http://elaintenhyvinvointikeskus.edublogs.org/
http://www.elaintieto.fi/home.aspx


Hyvinvointi on eläimen kokemus 

Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja 
fyysisestä olotilasta. Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan 
eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen 
hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön 
tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai 
aiheuttaa eläimelle jatkuvaa tai voimakasta stressiä, rasitusta, 
käytöshäiriöitä tai haittaa terveydelle, eläimen hyvinvointi 
heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-
olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella.  

Koe-eläimen hyvinvointiin vaikuttavat perimä ja siihen 
mahdollisesti tehdyt muutokset, terveydentila, elinympäristö, hoito 
sekä koetoimenpiteet. 

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta 

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta 



Hyvinvoinnin kokemus - 

biologinen toiminta ja tunne 

Hyvät 
kokemukset  

Huonot 
kokemukset 

Hyvinvointi 
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Luomun valtit – käyttäytyminen ja ympäristö 

• Kaikki tavanomaista tuotantoa koskevat 

eläinten hyvinvointisäädökset koskevat myös 

luomua 

• Lisäksi täytettävä luomueläintuotannon ehdot 

• TE ja SHE hyvinvoinnin neuvottelukunnat 

listanneet eläinten olennaisia 

käyttäytymistarpeita 



Olennaiset käyttäytymistarpeet 

• Liikkuminen 

• Ravinnonhankinta 

• Lepo ja uni 

• Sosiaalisuus 

• Kehonhoito 

• Lämmönsäätely 

• Tutkiminen ja ympäristön tarkkailu 

• Leikkiminen 

• Lisääntyminen ja jälkeläisten hoito 
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http://elainruokana.elaintieto.fi/
http://elainruokana.elaintieto.fi/


Satu Raussi 

Tiina Kauppinen  

etunimi.sukunimi@luke.fi 

 

www.elaintieto.fi 

twitter: Ehkeskus  fbook: eläinten hyvinvointikeskus 

Eläin ruokana - kuluttajan opas 
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