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Johdanto

Keskustanuoret näkee, että eläimen arvo on riippumaton sen 
arvosta ihmiselle. Eläimet ovat tuntevia ja tietoisia olentoja, joiden 

fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia tulee kunnioittaa. 

Ihminen on hyödyntänyt eläimiä monin tavoin, mutta ihmisen 
toiminta ei ole pysynyt kaikilta osin eettisyyden eikä ekologisen 

kantokyvyn rajoissa. Elämäntapamme on johtanut kestämättömään 
tilanteeseen monien luonnonvaraisten eläinten osalta. Maailman 

uhanalaisten eläinlajien määrä puhuu selvää kieltä siitä, että
 ihmisen ja eläimen suhde ei ole pysynyt tasapainossa. 

Keskustanuoret haluaa korostaa ekologisesti kestävää kehitystä. 
Luonnon monimuotoisuus ei saa vaarantua ihmisen toiminnan seu-
rauksena. Taloudellisen toiminnan on oltava eettistä, eikä se saa pe-
rustua eläinten huonoon kohteluun tai luonnonvarojen tuhlaukseen. 

Eläimen ja ihmisen välinen suhde korostuu erityisesti tuotantoeläin-
ten sekä seura- ja harrastuseläinten kohdalla. Ihmisellä on velvolli-

suus huolehtia, että eläimen oikeus hyvinvointiin toteutuu. 
Keskustanuoret näkee, että eläinten hyvinvointia tulee parantaa 
paitsi lainsäädännöllä, myös tukemalla ja kouluttamalla eläinten 

omistajia ja niiden parissa työskenteleviä.

Vuonna 2016 julkaistun Eurobarometrin mukaan 99 prosenttia 
suomalaisista ajattelee, että tuotantoeläinten hyvinvointi on tärkeää. 

90 prosenttia suomalaisista vastaajista on sitä mieltä, että
 tuotantoeläimiä tulisi suojella nykyistä paremmin.

Eläinten hyvinvointi puhuttaa myös keskustanuoria. Keskustanuor-
ten eläinpoliittinen linjaus päivittää nuorkeskustalaista luontosuh-

detta ja tarkastelee käsityksiämme eläinten hyvinvoinnista ja 
ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta.
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1) Eläinten 
hyvinvointi 
tuotantotoiminnan 
keskiöön
Keskustanuoret haluavat, että 
suomalaista eläinperäistä 
tuotantoa voidaan kutsua myös 
jatkossa maailman vastuullisim-
maksi. Laadukas tuotanto ottaa 
huomioon eläinten hyvinvoinnin 
ja tuotannon ympäristövaikutuk-
set. Tuotantoeläimille tulee taata 
mahdollisuus lajityypilliseen 
käyttäytymiseen. kaikille 
tuotantoeläimille tulee pyrkiä 
järjestämään mahdollisuus 
ulkoilla vähintään toukokuun 
alusta syyskuun loppuun. 
Talviulkoiluun tulee kannustaa 
esimerkiksi tukimuodoilla.

Vastuullisia valintoja
Lihantuotannosta syntyviä ym-
päristövaikutuksia on hillittävä 
suhteessa tuotettuun lihamää-
rään. Vastuullisessa lihantuo-
tannossa kaikki eläimen osat 
käytetään hyödyksi. Tuottaja-
hintoja on pyrittävä nostamaan, 
jotta maatalous elinkeinona olisi 
kannattavaa myös tulevaisuu-
dessa. Tämä mahdollistaa myös 

investoimisen tuotantoeläinten 
hyvinvointiin. Suomen tulee 
pyrkiä tuottajahintojen nostami-
seen yhdessä Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden kanssa.

Lihansyöntiä tulee vähentää kas-
vatuksellisin keinoin. Kasviruoan 
tarjontaa julkisissa ruokailuissa 
on lisättävä. Esimerkiksi kou-
luissa uusia sukupolvia voidaan 
opettaa vastuullisempaan lautas-
malliin. 

Suomessakin on oltava valmius 
hyönteisten ja muiden selkä-
rangattomien kasvattamiseen 
ruoaksi. Meidän on oltava oma-
varaisia myös lihalle vaihtoeh-
toisissa proteiinilähteissä. Kas-
viperäisten proteiinilähteiden 
tuotantoa on tuettava. Suomessa 
on hyvät ja kehityskelpoiset 
mahdollisuudet esimerkiksi här-
käpavun kasvattamiseen.

Suomen tulee jatkossakin kilpail-
la ruoan laadulla. Tulevaisuu-
dessakin suomalaisen ruoan on 
oltava mahdollisimman luonnon-
mukaista. Sairauksien ennalta-
ehkäiseminen ilman antibiootteja 
ja lääkitseminen vain tarpeessa 
eläinlääkärin luvalla on paras 
vaihtoehto eläimelle ja sen hy-
vinvoinnille. 
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Lääkintää ei saa tehdä ennakoi-
vasti tuotannon kasvattamiseksi. 

Vastuullisten valintojen tekemi-
sen tulee olla kuluttajalle help-
poa. Suomeen tulee perustaa 
uusi alkuperämerkki, hyvinvoin-
tisertifikaatti, joka kertoo eläin-
ten hyvinvoinnista. Näin kulut-
taja voi kulutuspäätöksillään 
vaikuttaa eläinten hyvinvointiin 
ja tuottaja saa tuotteistaan pa-
remman hinnan.

            Nauta
Tuottajia tulee kannustaa osal-
listumaan eläinten hyvinvointi-
korvausjärjestelmään ja valtion 
on varattava tähän riittävästi 
varoja. Tällä hetkellä ohjelmaan 
on sitoutunut 42 prosenttia suo-
malaisista nautatiloista. 

Vasikoiden nupoutuksessa tulee 
käyttää aina kivunlievitystä. 
Keskustanuoret näkevät, että va-
sikoiden nupoutus tulee välttää 
jalostuksen avulla. Tavoiteena 
on saada enemmän luontaisesti 
nupoja eläimiä. 

Parsinavetat rajoittavat nautojen 
liikkumista. Parressa naudat 
eivät pysty nuolemaan, rapsut-

tamaan tai muuten hoitamaan 
itseään. Liikkuminen ja laidun-
taminen ovat keskeinen osa 
eläimen hyvinvointia. Kaikille 
naudoille tulisi taata vähintään 
kahdeksan viikon laidunkausi. 

Keskustanuoret esittävät, että 
uudet investointituet kohdiste-
taan ainoastaan pihattonave-
toille, mutta parsinavetoiden 
laajentamiseen ja uudistamiseen 
myönnetään tukea siirtymäkau-
den ajan. Maa- ja metsätalous-
ministeriön selvityksen mukaan 
parsinavetoista olisi mahdollista 
luopua kestävästi vuoteen 2025 
mennessä. 

Parsinavetat rajoittavat nautojen 
liikkumista. Parressa naudat 
eivät pysty nuolemaan, rapsut-
tamaan tai muuten hoitamaan 
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Sika
Eläimen hyvinvointia tulee lisätä 
entisestään korvaamalla emak-
kohäkkejä laajemmilla karsi-
noilla ja lisäämällä jaloittelu-
mahdollisuuksia niin sisällä kuin 
ulkonakin. Erikoistuvaa, eläinten 
hyvinvointiin, laidunnukseen ja 

laatuun perustuvaa tuotantoa 
tulee tukea hyvinvointijärjestel-
män ja tukien avulla. 
Suomessa lihaksi kasvatetta-
vat karjuporsaat kastroidaan 
eli niiden kivekset poistetaan. 
Karjuporsaiden kastraatioon 
on käytettävä kivunlievitystä. 
Kivuttomuus edellyttää paitsi 
kivun ehkäisemistä kastraation 
hetkellä, myös riittävän kipulää-
kityksen antamista kastraation 
jälkeisinä päivinä. Lisää tutki-
musta parhaista sikojen kastraa-
tiomenetelmistä tarvitaan edel-
leen. 

Yhtenä vaihtoehtona voi myös 
olla porsaiden teurastaminen 
nuorempina, mikä pienentää 
todennäköisyyttä karjun hajulle. 
Kastraatio tulee tehdä tarpeek-
si aikaisin porsaalle, jolloin se 
aiheuttaa vähemmän kipua ja 
mahdollistaa tarpeellisen puudu-
tuksen tai kivunlievityksen.

Kana
Munijakanojen mahdollisuutta 
lajityypilliseen käyttäytymiseen 
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itseään. Liikkuminen ja laidun-
taminen ovat keskeinen osa 
eläimen hyvinvointia. Tuottajan 
tulee kannustaa pitämään nauto-
ja laitumella vähintään kahdek-
san viikkoa vuodessa. Pidemmän 
laidunkauden tulee näkyä tuot-
tajahinnoissa ja lopullisen tuot-
teen pakkauksessa erityisellä 
laidunmerkillä. Keskustanuoret 
esittävät, että uudet investoin-
tituet kohdistetaan ainoastaan 
pihattonavetoille, mutta parsina-
vetoiden laajentamiseen 
ja uudistamiseen myönnetään 
tukea siirtymäkauden ajan. 
Maa- ja metsätalousministeriön 
selvityksen mukaan parsinave-
toista olisi mahdollista luopua 
kestävästi vuoteen 2025
 mennessä. 



on parannettava. Virikehäkkika-
naloista on luovuttava kestävästi 
siirtymäajalla, sillä lattiakasva-
tus mahdollistaa lajinmukaisen 
käyttäytymisen häkkiympäris-
töä paremmin. Lattiakanaloissa 
kanat voivat liikkua vapaasti 
kanalan eri osissa, nokkia, kuo-
pia, kylpeä pehkussa ja munia 
pesiin. Lisäksi lattiakanalassa 
on enemmän orsia. Yhtä kanaa 
kohti lattiakanaloissa on enem-
män tilaa kuin virikehäkkika-
naloissa. Lattiakanaloissa tulee 
ratkaista suurten linturyhmien 
aiheuttamat ongelmat. Suomalai-
sen huippulaadukkaan salmonel-
lavapaan kananmunan vientiä 
muihin maihin tulee edistää.

Kala
Kotimainen kalankasvatus sekä 
järvikalojen käyttäminen on 
lähes kokonaan hyödyntämätön 
mahdollisuus. Kotimaisen kalan 
eduksi voidaan laskea sen jälji-
tettävyys ja pienemmät kuljetus-
päästöt.

Kaloja kasvatettaessa on kalojen 
altaiden oltava asianmukaiset 
ja kuolleet yksilöt on poistettava 
mahdollisimman nopeasti al-
taasta. Ruoantuotantoon kel-
paamattomat yksilöt on hyödyn-

nettävä esimerkiksi paikallisilla 
turkistarhoilla. 

Kotimaisten kalojen arvostus on 
noussut viime aikoina ja tule-
vaisuudessa järvikalojamme 
pystytään hyödyntämään ny-
kyistä enemmän, sillä koneelliset 
perkausmenetelmät kehittyvät. 
Petokaloja pyydettäessä tulee 
muistaa hauen vesistöissä särki-
kalojen luonnollisena vähentäjä-
nä, joten kantaa ei saa vähentää 
liikaa. 

Niin sanottu Catch and relea-
se –kalastus ei keskustanuor-
ten mielestä edusta kestävää 
luontosuhdetta silloin, kun sen 
tavoitteena on saada kalaa vain 
hauskanpidon tai kuvien toivos-
sa. Catch- and release- toiminta 



on kuitenkin hyväksyttävää 
siinä tilanteessa, kun saaliina on 
suuri, ruokalaksi kelpaamaton 
yksilö. Sillä turvataan hyvän 
geeniperimän jatkuvuus, suuri 
poikastuotanto, sekä estetään 
kalakantojen kääpiöitymistä.
Vaelluskalojen, esimerkiksi lo-
hien lisääntymiseen olennaisesti 
liittyvät muuttomatkat häiriin-
tyvät ja vesistöjen ympäristöjen 
tasapaino järkkyy, mikäli vielä 
rakennamme lisää vesivoimaa. 
Kansallisen kalatiestrategian 
toimeenpanoa on edistettävä 
ripeästi. 

Porotalous 
Porojen luontaiset laidunmaat 
ovat jatkuvasti uhattuina. Avo-
hakkuulla kadotetaan varsinkin 
kevätaikaan porojen tarvitsema 
luppo. Myös monet muut teol-
lisuuden käyttöön tarkoitetut 
maa-alueet ovat heikentäneet 
porojen tarvitsemaa ravintoa, 
kuten jäkälää. Metsien kestävillä 
hoitotöillä, kuten harventami-
silla, hakkuilla ja istutuksilla 
voidaan turvata porojen laidun-
maiden säilyminen ja ravinnon 
saatavuus. Porojen määrä on 
jatkossa vähennettävä, jotta 
porojen laitumet Lapin herkässä 
luonnossa ehtivät elpyä.

Porojen teurastuksen tulisi olla 
mahdollista poron luonnollisessa 
elinympäristössä. Nykyään vain 
omaan käyttöön tarkoitetut tai 
suoraan kuluttajalle myytävät 
porot saa teurastaa kenttäteu-
rastamoissa. Euroopan Unionin 
asettamien säädösten myötä  
porojen teurastus on siirtynyt 
uusiin hygieniatasoltaan korkea-
tasoisiin laitosteurastamoihin,        
jonne porot kuljetetaan yleensä 
autolla ja elävinä.

Käsittelyyn tottumattomat porot 
joutuvat matkustamaan pit-
kiäkin matkoja stressaavassa 
ympäristössä. Myös porojen 
lastaus autoon ja säilyttäminen 
teurastamoissa aidattuna stres-
saa aitaamiseen tottumattomia 
eläimiä.
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Turkistarhaus
Keskustanuoret hyväksyvät 
turkistarhauksen elinkeinona, 
mutta vaativat suomalaiselta 
turkistarhaukselta korkeita 
eettisiä ja laadullisia kriteereitä. 
Tavoitteena on, että suomalai-
nen turkistuotanto on maailman 
parasta eläinten hyvinvointia 
mitattaessa. Avoimuuden on 
oltava turkistuotannossa keskei-
nen vaatimus.

Turkiseläinten hyvinvoinnista on 
säädettävä laissa. Eläimillä tulee 
olla jatkuvasti vettä saatavilla 
ja häkkien on oltava tarpeeksi 
tilavia. Keskustanuoret vaativat 
turkiseläimille mahdollisuutta 
jatkuvaan lajityypilliseen käyt-
täytymiseen. Eläinten lopettami-
sen täytyy olla mahdollisimman 
kivuton. 

Turkiseläimille on viimeisten 
vuosien aikana luotu oma ter-
veydenhuoltojärjestelmä Fureva, 
joka on tällä hetkellä vapaaehtoi-
nen kaikille tuottajille tarjottava 
järjestelmä. Vuoden 2017 alusta 

käynnistetään WelFur – hyvin-
vointiohjelma turkiseläimille. Sen 
perustana muiden tuotantoeläin-
ten WelfareQuality-ohjelmat. 

Keskustanuorten vaativat, että 
Fureva-terveydenhuoltojärjes-
telmä ja WelFur-ohjelma tulevat 
pakollisiksi kaikille turkistuotta-
jille.

Turkistilojen valvonnan tulee 
olla viranomaistaholla, jolla on 
riittävät resurssit valvontaan. 
Valvonnassa käytettävien me-
netelmien tulee olla kattavia ja 
monipuolisia, kuten pistokokeita 
ja säännöllisiä tarkastuksia.

Keskustanuoret ei hyväksy 
sellaisten turkkien tuontia Suo-
meen, joiden tuotanto ei täytä 
suomalaisia standardeja. 

Tuottajan jaksaminen 
vaikuttaa eläinten 
hyvinvointiin
Eläinten hyvinvoinnin yksi pe-
ruslähtökohta on tuottajien jak-
saminen sekä riittävät tukipal-
velut. Kun tuottaja saa työstään 
riittävän elannon, pystytään 
eläinperäisiä tuot
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teita tuottamaan vastuullisesti. 
Tuottajilla tulee jatkossakin olla 
oikeus lomituspalveluihin.

2.) Uhanalaiset 
eläimet
Luonnonsuojelulain mukaan laji 
voidaan säätää uhanalaiseksi, 
jos sen luontainen säilyminen 
Suomessa on vaarantunut. Uha-
nalaisten eläinten suhteen tulee 
tehdä sellaisia toimia, jotka nos-
tavat kannan määrää. Suojelu-
työn keskeisiä keinoja ovat esiin-
tymispaikkojen suojelu ja hoito. 
Tärkeä osa lajiensuojelutyötä 
on lajien esiintymispaikkojen 
kerääminen ja tarkastaminen. 
Esiintymät on otettava huomioon 
maankäytön suunnittelussa. 

Avohakkuut ovat riski eliöille 
ja eläimille. Avohakkuun jäljiltä 
eläimet joutuvat etsimään uuden 
kodin. Osa eläimistä on paikka-
sidonnaisia, kuten metso. Eläi-
met ja eliöt tarvitsevat erilaisia 
metsiä, joissa on eri-ikäisiä ja 
erilajisia puita. Monokulttuuri-
nen kasvatusmetsä on ihmiselle 
rahallisesti kannattava, mutta ei 
mahdollista eliöiden ja eläinten 
monimuotoisuutta.

Saimaannorppa
Ammattikalastuksen sekä muun 
vapaa-ajan kalastuksen on 
tapahduttava Saimaalla niin, 
ettei norppakanta ole vaarassa 
pienentyä. Norpalle vaaralli-
sista pyydyksistä on pyrittävä 
pääsemään eroon tukien ja 
tietoisuuden kasvattamisen 
kautta. Norppaystävällisten 
kalastusvälineiden käyttöä ja 
kehittämistä on tuettava. Haja-
naisista kalastusrajoitusalueista 
tulee luoda mahdollisimman 
yhtenäinen kokonaisuus. Norpan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat 
on turvattava ja pidettävä rau-
hallisina. Norpalle on turvattava 
pesimärauha joulu-huhtikuussa 
ja loikoilurauha karvanvaihtoai-
kana touko-kesäkuussa.

Hyönteiset
Pölyttäjät ovat tärkeä osa eko-
systeemiä. Noin kolmasosa 
ruoantuotannosta on riippuvais-
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ta pölyttäjistä. Pölyttäjien määrä 
on vähentynyt maatalouden 
muuttuessa entistä monokult-
tuurisemmaksi. Keskustanuoret 
näkevät, että mehiläisissä voisi 
olla Suomelle uusi vientituote. 
Yksipuolinen viljely vähentää 
pölyttäjien määrää, joten luon-
nonmukaisen viljelyn osuutta 
tulee kasvattaa. Samalla pölyttä-
jille haitallisten kasvinsuojeluai-
neiden käytön määrä vähenee.

Maatiaisrotuinen pohjoinen 
mehiläinen tulee ottaa osaksi 
eläingeenivaraohjelmaa ja tulee 
selvittää sen rotupuhtaus ja 
kannan koko. Selvityksen jälkeen 
tulee linjata tarvittavat toimenpi-
teet pohjoisen mehiläisen kan-
nan kehittämiselle.

Kotimaiset rotumme 
ansaitsevat 
arvostusta
Keskustanuoret eivät halua, että 
kotieläintuotantomme on riip-
puvaista ulkomaisesta jalostuk-
sesta. Tietoisuutta suomalaista 
alkuperäislajeista on lisättävä. 
Maatiaisrotutuotteille tulisi 
luoda oma alkuperäisrotulabel, 
jotta kuluttajat voisivat tukea 

maatiasrotujen kasvattamista. 

Suomessa on vielä jäljellä 
omaleimaisia maatiaisrotuja, 
joista kuitenkin suurin osa on 
uhanalaisia. Tuottajia on kannus-
tettava siirtymään alkuperäisro-
tuihin korottamalla alkuperäis-
rotutukea. 

Maatiaisrodut ovat usein tuo-
tokseltaan vaatimattomampia 
verrattuna valtalajeihin, jonka 
vuoksi tuottajat eivät niitä suosi 
niitä tiloillaan. Alkuperäisro-
tutukea tulee korottaa, jotta se 
kannustaisi tuottajia siirtymään 
maatiaisrotuihin. Maatiaisrodut 
ovat tärkeitä varsinkin geneetti-
sen monimuotoisuuden säilyttä-
misen kannalta.

Yhä useampia koulutiloja on 
kannustettava pitämään maa-
tiaisrotuja osana karjaa, jotta 
in situ geenipankkien määrä 
kasvaisi. Kuitenkin, tulisi myös 
aktiivisesti kasvattaa ex situ 
pakastepankkien määrää, jotta 
varaudutaan populaatioiden 
äkilliseen tipahdukseen tai voi-
daan lisätä geneettistä vaihtelua 
pidemmällä aikavälillä.
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3.) Metsästys
Metsästys on Suomessa kautta 
aikain ollut perinteinen elinkeino 
ja harrastus. Metsästetyn riistan 
vapaana eletty elämä tekee 
riistan käyttämisestä ravintona 
eettisesti hyväksyttävää.

Nykyinen lainsäädäntö varmis-
taa, että metsästys on eettistä ja 
tappaminen tapahtuu nopeasti 
ja asianmukaisesti. Metsästäjille 
on taattava riittävä ampumahar-
joittelu ja tarkoituksenmukaiset 
välineet, jotka takaavat riistalle 
nopean kuoleman. Metsästyk-
sen ja riistanhoidon merkitystä 
tulee lisätä koulujen opetussuun-
nitelmissa eläinten asianmukai-
sen kohtelun varmistamiseksi.

Keskustanuoret eivät hyväksy 
missään olosuhteissa salamet-
sästystä. Salametsästys on 
tuomittava entistä tiukemmin. 
Tietyille lajeille, kuten sudelle, 
on määritettävä jatkuva kan-
nanhoidollinen metsästyskiintiö, 
jotta salametsästys ei kiinnos-
taisi metsästäjiä. Onnistuneella 
kannanhoidolla vähennetään 
salametsästystä, tuetaan tuotan-
toeläinkasvattajia pienentämällä 
petouhkaa sekä vahvistetaan 
luonnollisia eläinkantoja. 

Kanalintujen ja muiden merkit-
tävien riistalajien kiintiöistä on 
sovittava paikallisesti. Riistan-
hoitoyhdistyksillä ja metsästys-
seuroilla on paikallisesti paras 
tietämys eläinten elinoloista ja 
eläinkantojen tilasta. Keskusta-
nuoret suhtautuvat myönteisesti 
joutsen- ja valkoposkihanhikan-
tojen harventamiseen. 

Metsästäjien tekemää riistan-
hoitotyötä on arvostettava. 
Metsästäjien tekemät riistako-
miolaskennat tuottavat infor-
maatiota luonnon ja eläinkan-
tojen tilasta. Riistanhoitotyöllä 
moni laji selviytyy paremmin 
talven yli. Metsästysharrastajat 
huolehtivat niin riistapelloista, 
nuolukivistä, ihmisen rakenta-
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mista kosteikoista, linnunpön-
töistä kuin haittalajien poistos-
takin. 

Metsästys on tärkeää toimintaa 
koko yhteiskunnan kannalta. Esi-
merkiksi hirvieläinkannan har-
ventaminen auttaa ehkäisemään 
hirvieläinkolareita. Vieraslajien 
ja vaarallisten tautien leviämisen 
estämisessä metsästyksellä on 
ratkaiseva merkitys. 

Pedot ovat osa 
suomalaista luontoa
Keskustanuoret kannattaa 
maasuurpetojen kantojen hal-
litsemista metsästämällä, sekä 
siirtämällä suurpetoja alueil-
le, joissa on elintilaa niin ettei 
ihmisille aiheudu merkittävää 
haittaa. Riistakeskuksen ja 
maa- ja metsätalousministeriön 
lisäksi maakuntahallinnon roolia 
suurpetolupien myöntäjänä tulee 
jatkossa tarkastella. Häirikköpe-
tojen kaatoon tulee voida hakea 
poikkeuslupaa nopeammin ja 
helpommin, jos häirikköpeto 
aiheuttaa mittavaa vahinkoa 
poronomistajalle, muulle karjalle 
tai hyötyeläimille.

Petokantojen pienentäminen 
ei tarkoita sitä, että laji met-
sästetään sukupuuttoon, vaan 
maltillisella kantojen kontrollilla 
voidaan pitää yllä sopivaa ja 
luonnollisen kokoista kantaa 
ottaen kaikki näkökulmat huo-
mioon. Petolaumoja harvennet-
taessa on huomioitava niiden 
luontainen arvojärjestys.  Asiaa 
voidaan parhaiten edistää anta-
malla riistanhoitoalueille vastuu 
tiedon levittämisestä riistan-
hoitoyhdistyksiin ja paikallisille 
metsästysseuroille. 

Keskustanuoret näkevät, ettei 
suurimmasta osasta Suomen 
pedoista ei ole haittaa ihmisille 
tai elinkeinoille. Petopolitiikasta 
linjattaessa on kuitenkin kuun-
neltava erityisesti niitä kansalai-
sia, joita asia suoraan koskee. 
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Joillakin alueilla lähes kaikki 
alueen asukkaat saattavat olla 
petojen kanssa tekemisissä suo-
raan tai välillisesti. Luonnon tai 
eläinten asiaa ei edistetä vastak-
kainasettelulla tai syyllistämi-
sellä. Perheiden pelkoa vaikkapa 
lasten turvallisesta koulutiestä 
ei saa aliarvioida. Selkeästi 
häiriintyneet yksilöt on poistet-
tava, jatkuvan riistanhoitotyön ja 
kannanhoidon lisäksi.

4.) Lemmikit

Keskustanuoret kokevat lemmik-
kien pidon myönteiseksi asiaksi, 
kunhan niiden lajityypilliset 
tarpeethuomioidaan ja niiden
hyvinvoinnista huolehditaan. 
Keskustanuoret korostavat 
omistajien vastuuta lemmikkien-
sä mahdollisuuksista toteuttaa 
lajityypillistä käyttäytymistä. 

Lemmikkiä hankittaessa ihmi-
sellä tulee olla tiedossa, kuinka 
huolehtia lemmikkinsä perustar-
peista, liikunnasta, virikkeistä ja 

tarvittaessa mahdollisuudesta 
lajitoverien seuraan. Omistajan 
tulee myös pitää huoli lemmikin 
hyvinvoinnin kannalta tarpeel-
lisesta hoidosta ja lääkityksestä. 
Omistajan vastuulla on, ettei 
lemmikki koe tarpeetonta kipua 
tai kärsimystä missään elämän-
sä vaiheessa. Esimerkiksi kär-
sivän eläimen elämän pidentä-
minen ihmisen tunteiden vuoksi 
nähdään epäeettisenä.

Keskustanuorten mielestä pienet 
asunnot ovat ongelmallisia lem-
mikkien pidon kannalta. Pienet ja 
ahtaat asunnot eivät tarjoa  
 isokokoisille lemmikkieläimille 
sille tarpeeksi viihdyttävää eli-
nympäristöä. Siksi ehdotamme 
isokokoisten lemmikkieläinten 
pitokieltoa neliö määrältään 
liian pienissä asunnoissa. Iso 
lemmikki ei kuulu pieneen yk-
siöön. 

Keskustanuoret kannattaa niin 
sanotun positiivilistan tekemistä 
eksoottisista eläimistä, joiden 
pito tulisi lailla kieltää. Suomessa 
ei tule sallia sellaisten koirien 
maahantuloa, joiden häntä tai 
korvat on typistetty ilman lääke-
tieteellistä syytä.

Lemmikkien määrän kasvu 
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on vaikeuttanut eläinsuojelua 
ja luonut markkinat erityises-
ti koiranpentujen tehtailulle. 
Keskustanuoret vaativat pen-
tutehtailun kriminalisointia. Se 
aiheuttaa tuskaa eläimille sekä 
lisää tautien leviämisriskiä. 
Pentutehtailijat eivät myöskään 
huolehdi verotuksesta tai muis-
ta yritystoimintaan kuuluvista 
velvoitteista. Pentua ei koskaan 
saa ostaa huonoista oloista, sillä 
se ruokkii harmaata taloutta ja 
eläinten jatkuvaa kaltoinkohte-
lua. 

Laissa tulee säätää pakolliseksi 
tunnistusmerkinnät mikrosirun 
avulle kissoille sekä koirille. 
Tietoa tunnistus-
merkinnöistä 
on 
levitettävä
laajasti
viranomais-
ten ja järjes-
töjen yhteisillä 
kampanjoilla. 
Tunnistusmerkintöjen avulla 
kadonneet lemmikit löytävät 
omistajansa paremmin. Samalla 
myös niin sanottujen kesälem-
mikkien ottoa saataisiin hillittyä, 
kun omistaja olisi mahdollista 
jäljittää. Erityisesti luontoon 
levittäytyneet ja villiintyneet 

kissat voivat olla aggressiivisia 
tai haitaksi muille eläimille.

5.) Eläimet 
viihteessä
Keskustanuoret ei hyväksy 
villieläinten hupikäyttöä. Viih-
dekäyttöön sopivia eläimiä ovat 
vain sellaiset eläinlajit ja yksilöt, 
joiden hyvinvoinnista ja mahdol-
lisuudesta lajityypillisten tar-
peiden tyydyttämiseen voidaan 
varmistua. Täten emme hyväksy 
uusia delfinaarioita. Eläinten 
koulutuksessa tulee käyttää vain 
eläimelle kohtuullisia menetel-
miä, eikä eläintä saada viihde-
käytön vuoksi liikaa rasittaa. 

Keskustanuoret haluaa, että 
eläimiin liittyvää tietoisuutta 
kasvatetaan tulevaisuudessa 
eläintarhojen sijaan käyttämällä 
hyväksi esimerkiksi modernia 
teknologiaa. Eläintarhojen tulee 
olla paikkoja, jotka ottavat vas-
taan ja hoitavat loukkaantuneita 
luonnonvaraisia eläimiä. Eläimil-
le tulee taata olosuhteet, joissa 
niiden hyvinvointi on turvattu ja 
joissa eläimet voivat tyydyttää 
lajityypilliset tarpeensa. Kes-
kiössä tulee olla suomalaisten 
uhanalaisten eläinten kannan 
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Hevonen
Nykyään hevosen työ- ja kul-
kuvälinekäyttö on vähentynyt 
merkittävästi ja sen nykyinen 
rooli on muuttunut pääosin kil-
paurheilu- ja harrastuskäytön 
suuntaan.

Hevonen on pohjimmiltaan 
saaliseläin, jonka lajinominai-
set käyttäytymistavat eivät ole 
radikaalisti muuttuneet kesyyn-
tymisen jälkeen. Hevosen pi-
dossa sen perustarpeiden tulee 
täyttyä. Hevosen tulee saada 
riittävästi korsirehua, raikasta 
vettä ja rauhaa sekä aikaa syö-
miseen. Hevoselle tulee tarjota 
asianmukaista hoitoa, riittävän 
tilavat karsinaolosuhteet, ja 
edellytykset riittävälle liikun-
nalle, laiduntamiselle ja sosiaa-
liselle kanssakäymiselle. 

Keskustanuorten mielestä he-
vosen kilpa- ja harrastuskäyt-
töä sekä kaupallista hyötykäyt-
töä tulisi ohjata ensisijaisesti 
hevosen hyvinvoinnin edelly-
tykset ja vasta sen jälkeen talo-
udellisen hyödyn tavoittelemi-

nen. Hevosen hyvinvoinnista ei 
voida tinkiä taloudellisiin syihin 
perustellen. Esimerkiksi hevosen 
aktiiviset työtunnit päivän aika-
na pitää 
mitoittaa hevosen fysiologisen 
ja henkisen jaksamisen mukaan 
yksilökohtaisesti. Työtuntien 
määrää tulee arvioida uudelleen, 
mikäli hevosen jaksamisessa 
ilmenee muutoksia.

Hevosten pitkäaikainen pitämi-
nen pilttuissa, esimerkiksi öisin, 
tulee kieltää. Hevosella tulee olla 
aina riittävästi tilaa kääntyä, 
syödä, juoda ja maata. Päästä 
kiinnitetyissä pilttuissa nämä 
toimet eivät ole mahdollista ja 
saattaa aiheuttaa stressiä he-
voselle. Hevosten tarhausten 
ensisijainen vaihtoehto tulee olla 
ympärivuorokautinen pihatto.
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vierailu tulee olla sallittua.



Hevosten sirkus- ja esiintymis-
käytön keskustanuoret hyväk-
syy silloin, kun eläinten esiin-
tymisolot, koulutus ja hoito ovat 
asianmukaisia. Koulutuksessa 
voidaan käyttää vain positiivisen 
ehdollistamisen keinoja. Hevos-
ten koulutukseen ei saa käyttää 
sähköpiiskaa tai muita sellaisia 
menetelmiä, jotka aiheuttavat 
kärsimystä. 

Jalostus
Keskustanuoret kantavat huolta 
lemmikkien liikajalostuksesta. 
Jalostuksen kriteereitä on val-
vottava tarkemmin ja huoleh-
dittava siitä, että jalostuksessa 
käytetään vain terveitä yksilöitä. 
Terveempien yksilöiden käytöllä 
saadaan terveempiä jälkeläisiä 
ja siten jalostettua rotua toivot-
tuun suuntaan. Lisäksi pitkälle 
jalostettujen rotujen harrastajien 
ja rotujärjestöjen tulee keskittyä 
ainoastaan terveysnäkökulman 
huomioimiseen ulkomuodolli-
seen jalostuksen sijaan. Näyt-
telyiden tuomarien tulee suosia 
terveydellisesti, niin fyysisesti 
kuin psyykkisestikin. Eri lajien 
erikoistuomareita pitäisi koulut-
taa enemmän terveysriskeistä ja 
lajinomaisista sairauksista.

Keskustanuoret vaatii, että sa-
man suvun sisäisestä siitoksesta 
määrätään kasvattajalle jalos-
tuskielto. Kantoja on pyrittävä 
laajentamaan määrätietoisesti 
uusista sukupuista myös Suo-
men ulkopuolelta. Jalostuksella 
tulee tavoitella mahdollisimman 
terveitä yksilöitä ja laajaa geeni-
poolia.

6. ) ELÄINKOKEET 
Keskustanuoret hyväksyvät lää-
ketieteellisin perustein tehtävät 
eläinkokeet, kunhan eläimelle 
ei tuoteta missään vaiheessa 
tarpeetonta kipua tai haittaa. 
Koe-eläinten hoitajilla tulee olla 
tarpeellinen koulutus ja pätevyys 
tehtävänsä hoitamiseen. Pyr-
kimyksenä tulee olla kokonaan 
eläinkokeeton Suomi. Siihen asti 
koe-eläimien olosuhteita tulee 
merkittäästi parantaa ja kipulää-
kityksen olla tarvittavalla tasolla.
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TYÖ ELÄINTEN OIKEUKSIEN
 PARANTAMISEKSI EI OLE IKINÄ VALMIS. 

Tähän voit luetella asioita mitä voisi 
tulevaisuudessa parantaa, jotta eläimet 

voisivat paremmin.






