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• Riippumaton asiantuntijaverkosto eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi

• Perustettu 2009, ensin HY, 2017 Luke

• Tavoitteena eläinten hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen
– Eläinten hyvinvointitiedon tuottaminen

– Viestintä

– Sidosryhmätyö

– Lainsäädännön tuki ja lausunnot

– Tutkimus ja kehitys (hankkeet)

– Linkki tutkimuksen ja viranomaisvalvonnan välillä

– Kansainvälinen yhteistyö

– MMM:n neuvottelukuntien sihteerityö ja viestintä

– Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1099/2009 20 artiklan mukainen yhteyspiste



Hyvinvointi on 
eläimen kokemus 

sen omasta 
psyykkisestä ja 

fyysisestä 
olotilasta

Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntien määritelmä:

Hyvinvointi voi vaihdella hyvästä huonoon. Eläimen hyvinvointiin 
vaikuttavat eläimen mahdollisuudet sopeutua ympäristön 
tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai 
sopeutumisesta aiheutuu eläimelle jatkuvaa tai voimakasta 
stressiä, rasitusta, käytöshäiriöitä tai haittaa terveydelle, eläimen 
hyvinvointi heikkenee. Eläimen hyvinvointiin vaikutetaan pito-
olosuhteilla, hoidolla, käsittelyllä ja eläinjalostuksella



Hyvinvoinnin kokemus
biologinen toiminta + luonnollinen käyttäytyminen + tunteet

Hyvät 
kokemukset 

Huonot 
kokemukset

Hyvinvointi

Hyvinvointi = eläimen kokemus sen omasta 
psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta

EU:n Lissabonin sopimus:
’’Eläimet ovat tuntevia olentoja, joiden 
hyvinvointi ihmisten tulee huomioida kaikessa 
toiminnassaan’’



Mitä hyvinvointi on?
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Laki eläinten hyvinvoinnista

• Voimaan 2024 alusta

• Korvaa vanhan eläinsuojelulain ja –asetuksen

• Koskee kaikkia eläimiä

• Lain tarkoitus: edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä 
parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta 
haitalta

– myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua

– Kalastuslain muutos samalla -> kalojen ja rapujen lopetus

• Valtioneuvoston asetus viljeltävien kalojen suojelusta 812/2010 
tullaan uudistamaan

• Neuvoston direktiivi 98/58/EY tuotantoeläinten suojelusta koskee 
myös kasvatettuja kaloja -> uudistus lähivuosina



Kirjolohen olennaiset 
käyttäytymistarpeet*

• Liikkuminen: Vaelluspoikasena 
eli smolttina ja sen jälkeen 
liikkuu parvessa uiden ja 
ravintoa hakien.

• Ravinnonhankinta: Kirjolohen 
poikaset ovat eläinplanktonia 
ja hyönteisiä syöviä petoja. Ne 
hakevat ravintoa pieneltä 
reviiriltä. Smoltteina ja sen 
jälkeen ravinnonhankinta-alue 
laajenee.

• Lepo ja uni: Kirjolohet lepäävät 
ja nukkuvat, mutta kalojen 
lepo- ja unikäyttäytymisestä on 
hyvin vähän tietoa.

• Sosiaalinen käyttäytyminen: 
Kirjolohi on poikasvaiheessa 
yksineläjä, mutta smolttina ja 
aikuisena se elää parvessa. 
Kirjolohet käyttäytyvät 
yhtäaikaisesti parvena ravintoa 
etsien ja vaaroja välttäen.

• Kehonhoito: Kirjolohen iho on 
herkkä vaurioitumaan, joten se 
pyrkii välttämään 
ihokosketusta. 

*Tuotantoeläinten hyvinvoinnin 
neuvottelukunta, 2014



Kirjolohen olennaiset 
käyttäytymistarpeet*

• Lämmönsäätely: Veden 
äkillinen lämpötilan nousu 
heikentää kirjolohen 
hyvinvointia. Kirjolohi 
hakeutuu optimilämpötilaan, 
8-16 asteeseen, liikkumalla 
vedessä eri syvyyksissä. 
Kirjolohen luontainen 
ympäristö on viileä, kirkas ja 
hapekas vesi.

• Tutkiminen ja ympäristön 
tarkkailu: Kirjolohi tutkii 
elinympäristöään parvessa. Jos 
parven yksi yksilö havaitsee 
vaaran ja pakenee, niin muut 
yksilöt osallistuvat pakoon

• Leikki: Kirjolohen 
leikkikäyttäytymisestä ei ole 
tutkittua tietoa

• Lisääntyminen ja jälkeläisten 
hoito: Luonnonoloissa kirjolohi 
vaeltaa kutemaan virtaavaan 
veteen. Kirjolohet 
vartioivat/puolustavat paikkaa, 
johon kutevat

*Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, 2014



Eläimen 
hyvinvointia 
voidaan mitata

Eläimestä itsestään:

– Terveys, sairauksien ja 
vammojen 
puuttuminen, hyvä 
kunto, pelottomuus, 
normaali 
käyttäytyminen ym.

Eläimen käytettävissä 
olevista resursseista:

– Tila, veden laatu, rehu, 
eläintiheys

Yksi mittari ei kerro 
kokonaiskuvaa!

• mieluiten sekä eläin-
että resurssiperäisiä 
mittareita



MyFishCheck

• Malli ja sovellus kalankasvatukseen 
kalojen hyvinvoinnin arvioimiseen ja 
digitaaliseen dokumentointiin

• Mittarit, joista malli laskee 
hyvinvointiarvion

Tschirren, L. ym. (2021) MyFishCheck: A Model to 
Assess Fish Welfare in Aquaculture, Animals, 11, 
145 https://doi.org/10.3390/ani11010145

https://doi.org/10.3390/ani11010145


Welfare 

Quality®



Hyvinvointisuosituksia 
kaloille

• WOAH, Aquatic animal health code, Section 7, Welfare
of farmed fish

• EFSA (2009), General approach to fish welfare and to 
the concept of sentience in fish
– Kalojen hyvinvointimittareiden tulisi olla 

lajikohtaisia, validoituja, luotettavia, käytännöllisiä
ja tarkistetavissa

• Guidelines on water quality and handling for the 
welfare of farmed vertebrate fish, EU Platform on 
Animal Welfare

• Kalojen hyvinvoinnin EU referenssikeskusta odotetaan

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/?id=169&L=1&htmfile=titre_1.7.htm
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.954
https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/aw_platform_plat-conc_guide_farmed-fish_en.pdf


Kalojen hyvinvoinnin 
sertifiointiprojekteja

• Aquaculture Stewardship Council ASC 
kalojen hyvinvointiprojekti 
https://www.asc-aqua.org/programme-
improvements/fish-welfare/

• Friend of the Sea FOS kalojen 
hyvinvointiprojekti 
https://friendofthesea.org/marine-
conservation-projects-and-awareness/fish-
welfare/

https://www.asc-aqua.org/programme-improvements/fish-welfare/
https://friendofthesea.org/marine-conservation-projects-and-awareness/fish-welfare/


G.A.P. lohien 
hyvinvointisertifikaatti

Global Animal Partnership (GAP) 3-tasoinen lohen 
hyvinvointistandardi 
https://globalanimalpartnership.org/standards/salmon/

• Perustasolla kalojen virikkeellistäminen kaikissa 
elämänvaiheissa, eläintiheyden rajoittaminen, 
puhdistajakalojen hoitostandardit, päivittäinen veden laadun 
valvonta, hyväksytyt tainnutus- ja teurastusmenetelmät

• 2-taso perustason vaatimusten lisäksi parannettu 
elinympäristö ja kuljetusaikojen rajoittaminen 

• 3-taso edellisten tasojen vaatimusten lisäksi kalakeskeiset 
tuotantokäytännöt, joissa tehostettu terveyden- ja 
hyvinvoinnin seurantaa, ei teuraskuljetuksia

https://globalanimalpartnership.org/standards/salmon/


Virikkeet

• Virikkeiden tarkoituksena hyvinvoinnin 
edistäminen
– vastaamalla kalan fyysisiin, psyykkisiin 

ja käyttäytymistarpeisiin 
– vähentämällä stressiä sekä 

epänormaalia käyttäytymistä
• Kirjolohi*

– Pystysuorat virikkeet pyöreissä altaissa
-parempi rehuhyötysuhde ja kasvu

– Mukulakivet - parempi evien kunto ja 
vähemmän infektioita

– Merilevämatot - parempi evien kunto
ja kasvu

– Oppii erottamaan lajitoverin 2D 
kuvasta - kognitiivista haastetta

*Pablo Arechavala-Lopez, P. ym. (2021) Environmental 
enrichment in fish aquaculture: A review of 
fundamental and practical aspects



Kalojen tainnutus

EFSA Tieteellinen arvio kirjolohen 
teurastuksenaikaisesta hyvinvoinnista 2009

– CO2 huono tainnutusmenetelmä: 
epämiellyttävä ja epäluotettava

– Ennen tainnutusta vältettävä kalojen: 
pumppausta, ilma-altistusta, suurta 
kalatiheyttä

WOAH (ent. OIE) Welfare aspects of stunning and 
killing of farmed fish for human consumption

– CO2 tainnutusta ei tulisi käyttää



Kasvatustiheys

Vesiviljelyn 
kehittämisryhmä, 
tavoitteena 
luomuvesiviljelyn 
käynnistäminen 2030 
mennessä 
https://mmm.fi/luomu

– Luomupoikaset ja 
luomurehu

– Kasvatustiheys alle 25 
kg/m3

– Ei täysnaarasparvia

– Ei kiertovesituotantoa

https://mmm.fi/luomu


Kivunlievitys

• Hyvinvointilaissa vaaditaan kivunlievitys kivuliaissa 
toimenpiteissä

• Guidelines on water quality and handling for the welfare 
of farmed vertebrate fish, EU Platform on Animal 
Welfare 
– Fish should be given anaesthesia if this is considered 

to significantly reduce the pain and stress during 
handling, and only upon a veterinarian’s 
recommendation

• Kalankasvatuksessa esimerkiksi
– Lypsy
– Rokotus
– Muut käsittelyt

• Nukutus tai rauhoitus ei ole kivunlievitys

https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-07/aw_platform_plat-conc_guide_farmed-fish_en.pdf


Seuraa netissä ja somessa

• https://linktr.ee/Elaintenhyvinvointi

• www.eläintieto.fi

http://www.eläintieto.fi/

