
 
Eläinten hyvinvointi ja suojelu: EU:n lainsäädäntö
 
EU:ssa noudatetaan maailman tiukimpia eläinten hyvinvointia koskevia normeja. Lue,
miten EU:ssa suojellaan tuotanto-, laboratorio-, lemmikki- ja villieläimiä.
 

Euroopan unioni on pyrkinyt edistämään eläinten hyvinvointia jo yli 40 vuoden ajan, ja EU:ta
pidetään laajalti kansainvälisenä johtohahmona alalla. Unionissa noudatetaan maailman
tiukimpiin kuuluvia eläinten hyvinvointia koskevia normeja, jotka ovat myös vaikuttaneet
myönteisesti alueen ulkopuolisten maiden lainsäädäntöön. Suurin osa normeista koskee
tuotantoeläimiä (niin maatiloilla kuin sekä kuljetuksen että teurastuksenkin aikana), mutta
villieläimiä, laboratorioeläimiä ja lemmikkejä koskevia sääntöjä on myös.
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Tuotantoeläinten hyvinvointi
 
 
 
Toukokuussa 2021 julkaistun eurobarometri-tutkimuksen mukaan 82 % eurooppalaisista oli sitä
mieltä, että tuotantoeläinten hyvinvointia tulisi suojella nykyistä paremmin.
 
 
 
Ensimmäiset tuotantoeläinten suojelua koskevat EU-säännöt luotiin 70-luvulla. Vuoden 1998
direktiivi tuotantoeläinten suojelusta loi yleiset normit kaikkien ruoan-, villan-, turkisten- tai muun
tuotannon vuoksi pidettyjen eläinten suojelemiseksi (mukaan lukien kalat, matelijat ja
sammakkoeläimet). Se perustui vuoden 1978 tuotantoeläinten suojelua koskevalle
eurooppalaiselle yleissopimukselle.
 

Muissa EU-säännöissä asetetaan normeja eläinten hyvinvoinnille tainnutuksen, lopetuksen ja
teurastuksen aikana sekä tiettyjen kasvatuseläinten, kuten vasikoiden, sikojen ja munivien
kanojen suojelulle.
 
 
Lokakuussa 2018 mepit hyväksyivät eläinlääkkeitä koskevan asetuksen, jonka tavoitteena on
vähentää lääkkeiden käyttöä huonojen elinolojen hyvittämiseksi ja eläinten kasvun
nopeuttamiseksi.

" ”[...] unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka
ovat tuntevia olentoja,  hyvinvoinnin vaatimukset
täysimääräisesti  huomioon [...].”  "
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 13

EU:n eläintensuojelua koskevat säännöt perustuvat nk. viiteen vapauteen:
• Vapaus nälästä ja janosta

• Vapaus epämukavuudesta

• Vapaus kivusta, vammoista ja sairaudesta

• Vapaus käyttäytyä luontaisesti

• Vapaus pelosta ja kärsimyksestä
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https://data.europa.eu/data/datasets/s2096_84_4_442_eng?locale=fi
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_infograph_40-years-of-aw.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680076da6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1099&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0120&from=EN�
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0074&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20181018STO16580/rajoituksia-elainlaakkeiden-kayttoon-antibioottiresistenssin-estamiseksi


Uuden kestävää maataloutta koskevan Pellolta pöytään -strategian mukaisesti Euroopan
komissio arvioi parhaillaan olemassa olevaa tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaa EU-
lainsäädäntöä.
 
 
 
Parlamentti vaatii parempaa suojelua kuljetettaville eläimille 
 
Eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana koskevat EU-säännöt hyväksyttiin vuonna 2004.
Parlamentti vaati kuitenkin 14. helmikuuta 2019 hyväksymässään päätöslauselmassa
sääntöjen tiukempaa noudattamista, kovempia rangaistuksia ja lyhyempiä kuljetusaikoja.
 
 
Parlamentti perusti 19. kesäkuuta 2020 tutkimusvaliokunnan, joka tutkii EU:n eläinten
hyvinvointia koskevan lainsäädännön rikkomuksia eläinten kuljetusten aikana.
 
 
 
Mepit pyysivät 2. joulukuuta 2020 maatalouskomissaari Janusz Wojciechowskia varmistamaan,
että EU:n maatalouspolitiikka parantaa eläinten oloja kuljetusten aikana. Parlamentti vaati
komissiota tukemaan toimitusketjujen lyhentämistä. Mepit peräänkuuluttivat lisäksi
lihatuotteiden kuljettamisen suosimista eläinten sijasta. Unionin ulkopuolisen eläinten tuonnin
tulee myös noudattaa EU:n vaatimuksia eläinten hyvinvoinnista.
 
 
 
Eläinten suojelua kuljetuksen aikana käsittelevä tutkintavaliokunta (ANIT) totesi huhtikuussa
2021, ettei nykyisten sääntöjen laiminlyöntejä voida hyväksyä. Valiokunta vaati konkreettisia
toimia - mukaan lukien sääntöjä laiminlyövien jäsenmaiden vastaisia rikkomismenettelyitä -
ongelmien korjaamiseksi.
 
Valiokunta totesi, että eläinkuljetuksissa on järjestelmällisesti ongelmia kaikkialla EU:ssa.
Valiokunnan loppuraportti hyväksyttiin tammikuun täysistunnossa 2022.
 

Eläinkuljetukset
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200519STO79425/eu-strategia-kestavampaan-ruoantuotantoon
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20190206STO25113/parlamentti-haluaa-suojella-elaimia-kuljetuksen-aikana
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20211215STO19501/elainkuljetusten-ongelmia-paljastunut-haastattelu
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20220114IPR21025/mepit-elainten-suojelua-parannettava-kuljetuksen-aikana
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/welfare-of-transported-animals_N01-PUB-190207-ANIM_ev


Mepit haluavat lopettaa tuotantoeläinten häkeissä pitämisen
 
 
 
Eurooppalainen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkeissä pitämisen lopettamisesta “End the
Cage Age” keräsi 1,4 miljoonaa allekirjoitusta ympäri EU:ta. Vastauksena aloitteeseen mepit
kehottivat komissiota 10. kesäkuuta 2021 laatimaan ehdotuksen tuotantoeläinten häkeissä
pitämisen lopettamisesta EU:ssa vuoteen 2027 mennessä.
 
 
Lue lisää eurooppalaisista kansalaisaloitteista.
 

Villieläinten suojelu
 
 
 
EU:n alueella luonnonvaraisina esiintyvät 500 lintulajia on suojeltu lintudirektiivillä, ja luontaisia
elinympäristöjä suojeleva direktiivi pyrkii takaamaan harvinaisten, uhanalaisten tai kotoperäisten
eläinlajien sekä niiden elinympäristöjen säilymisen.
 
 
 
EU:n pölyttäjiä koskeva aloite käynnistettiin vuonna 2018 luonnonvaraisten pölyttäjien,
erityisesti mehiläisten merkittävän vähenemisen estämiseksi. Parlamentti vaatii lisäksi
torjunta-aineiden käytön vähentämistä entisestään sekä lisää varoja tutkimukseen.
Tammikuussa 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit totesivat jo, että alueellisia ja
paikallisia mehiläislajikkeita tulisi suojella tehokkaammin.
 
 
 
Parlamentti äänesti kesäkuussa 2021 EU:n biodiversiteettistrategiasta vuoteen 2030. Mepit
vaativat pölyttäjiä koskevien EU-toimien kiireellistä tarkastamista. Toimien tulisi sisältää uusi
EU:n laajuinen pölyttäjien seurantakehys, johon sisältyisi vankkoja toimenpiteitä. Lisäksi

Eläinlääkkeiden käyttöön rajoituksia
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fi
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_fi
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/fi/be-heard/citizen-s-initiative
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20200519STO79424/uhanalaiset-lajit-euroopassa-infografiikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20200519STO79424/uhanalaiset-lajit-euroopassa-infografiikka
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20191129STO67758/miksi-mehilaiskannat-ovat-heikentyneet
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20191129STO67758/miksi-mehilaiskannat-ovat-heikentyneet
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20191213STO69018/miten-parlamentti-haluaa-suojella-polyttajia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20180122STO92210/protecting-bees-and-fighting-fake-honey-imports-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20180122STO92210/protecting-bees-and-fighting-fake-honey-imports-in-europe


tarvitaan selkeät aikataulutetut tavoitteet pölyttäjäkadon pysäyttämiseksi.
 
 
 
Valaita ja delfiinejä suojellaan pyytämiseltä ja tappamiselta EU:n aluevesillä. Lisäksi EU on
aina kannattanut vuodesta 1986 voimassa olevan valaiden kansainvälisen pyyntikiellon
täytäntöönpanoa.
 
 
 
EU-asetuksella kielletään hylkeistä saatavien tuotteiden kauppa alueella.
 
 
 
EU:ssa on lisäksi eläinten kiinniottamisessa käytettäviä ansoja koskevia sääntöjä, joissa
kielletään ansarautojen käyttö villieläinten pyytämisessä sekä asetetaan inhimilliset säännöt
pyytämiseen.
 
 
 
EU noudattaa uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen
määräyksiä ja on asettanut lisäksi vielä tiukempia säännöksiä villieläinten kauppaa koskevissa
asetuksissa varmistuakseen siitä, ettei villieläintuotteilla käydyn kaupan seurauksena mikään
laji tule uhanalaiseksi.
 
 
 
Kesäkuussa 2021 parlamentti hyväksyi kannan EU:n vuoteen 2030 ulottuvaan
biodiversiteettistrategiaan. Strategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.
 
 
 
Eläintarhat
 
 
 
EU-säännöt villieläinten pitämisestä eläintarhoissa pyrkivät vahvistamaan eläintarhojen roolia
luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä asettamaan normeja suojelutoimille, kuten
esimerkiksi eläinten sopiville asuinoloille.
 
 
 
Eläinkokeet tieteellisissä tarkoituksissa
 
 
 
EU:ssa on luotu lailliset puitteet eläinkokeiden sääntelylle uusien lääkkeiden kehittämisessä,
fysikaalisissa kokeissa sekä ruoan lisäaineiden ja kemikaalien testaamisessa. Säännöt
perustuvat korvaamiseen (vaihtoehtoisten menetelmien löytämiseen), vähentämiseen
(mahdollisimman pienen eläinmäärän käyttämiseen) ja parantamiseen (kivun ja kärsimyksen
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https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/whaling.htm
https://iwc.int/commercial
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20150907STO91833/mepit-tiukemmat-rajoitukset-hyljetuotteiden-myynnille
https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/animal_welfare/hts/index_en.htm
https://www.cites.org/
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210604IPR05513/biodiversiteetti-mepit-vaativat-sitovia-suojelutavoitteita
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/ilmastonmuutos/20200618STO81513/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/zoos/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/index_en.htm


minimoimiseen).
 
 
 
Eläinkokeiden käyttö kosmetiikan testaamisessa ja kosmetiikkatuotteiden markkinoinnissa on
kielletty EU:ssa. Vuonna 2018 hyväksytyssä päätöslauselmassa parlamentti vaati
maailmanlaajuista kieltoa eläinkokeiden käytölle kosmetiikassa.
 
Parlamentti haluaa mennä vieläkin pidemmälle. Syyskuussa 2021 hyväksymässään
päätöslauselmassa mepit vaativat lisää rahoitusta vaihtoehtoisille testausmuodoille, jotta
eläinten käytöstä tutkimus- ja koekäytössä voitaisiin vähitellen luopua.
 

Lemmikkien suojelu
 
 
 
Vähentääkseen koirien ja kissojen laitonta kauppaa parlamentti vaati EU:n laajuista
toimintasuunnitelmaa, tiukempia rangaistuksia sekä lemmikkien pakollista rekisteröintiä
helmikuussa 2020 hyväksytyssä päätöslauselmassa.
 

Eläinkokeet ja kosmetiikka
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals

Loppu lemmikkien laittomalle kaupalle
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20180216STO98005/maailmanlaajuinen-kielto-kosmetiikan-elainkokeille
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/press-room/20210910IPR11926/meps-demand-eu-action-plan-to-end-the-use-of-animals-in-research-and-testing
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/no-makeup-for-animals
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20200117STO70506/loppu-lemmikkien-laittomalle-kaupalle
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev


Eurooppalaiset pitävät usein lemmikkejä perheenjäseninä, ja heidän huolensa on huomioitu
kissojen ja koirien turkisten kieltämisellä EU:ssa vuonna 2008. Lainsäädäntö kieltää kissojen ja
koirien turkisten sekä kaikkien näitä turkiksia sisältävien tuotteiden myynnin, maahantuonnin
ja viennin.
 
 
 
Lemmikkien matkustamista koskevien yhtenäisten EU-sääntöjen ansiosta kansalaiset voivat
matkustaa lemmikkiensä kanssa EU:n alueella. Lemmikkieläinpassi tai eläimen terveystodistus
ovat ainoat koirilta, kissoilta ja freteiltä vaaditut asiakirjat, tietyin poikkeuksin.
 

Matkalle lemmikin kanssa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R1523&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/elainten-hyvinvointi-ja-suojelu/20180703STO07128/muistilista-lemmikin-kanssa-matkustamiseen
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement_en
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/travelling-with-your-pet-in-europe

