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Syyskokous 2012 – Liite 5 – Yhdistyksen tavoitteet 
eläinsuojelulain uudistamiseen 

Oheiset tavoitteet ovat yhdistyksen syyskokouksen hyväksymiä yleisen tason tahtotiloja, joita 
yhdistyksen hallitus pyrkii edistämään. 

Yleinen näkemys 
 

• Uuden eläinsuojelulain (sekä mahdollisesti sitä tukevien asetusten) tulee olla riittävän 
laadukas, kattava ja tarkka, jotta lain avulla voidaan varmistaa lemmikkinä elävien 
lintujen hyvinvointi. 

• Uuden lajin tulee huomioida lintujen vaatimukset: 
o Lintujen/seuraeläinten perusvaatimukset (fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi) 
o Yksittäisten lintulajien erityisvaatimukset (kuten kokoon tai elinikään liittyvät 

vaatimukset) 
• Lajin valmistelu tulee tehdä huolella, jotta siitä tulisi kattava ja laadukas, sekä jotta se ei 

vaikeuttaisi eläinten hyvinvoinnin huomioivaa lemmikkilintuharrastusta. 
o Lajin valmistelussa tulee kuulla aktiivisia harrastajia, joilta löytyy Suomessa 

merkittävä määrä asiantuntemusta. 
o Lemmikkilinnut Kaijuli ry tarjoaa yhdistyksensä resursseja avuksi 

lemmikkilintuihin liittyvien kysymysten ratkomiseen. 

 
Tavoite 1: Edistää eläinten hyvinvoinnin huomioivan lemmikkilintuharrastuksen 
jatkumista Suomessa 
 

• Yhdistyksen näkemyksen mukaan yksittäisten lintulajien (ml. isot papukaijat) 
lemmikkinä pitämisen kieltämiselle ei ole perusteita, sillä linnuille on mahdollista tarjota 
niiden hyvinvoinnin turvaavat olosuhteet niiden eläessä lemmikkeinä. 

o Tärkeintä on luoda eläinsuojelulaki, joka määrittää riittävän tarkalla tasolla 
vähimmäiskriteerit lemmikkinä elävien lintujen pidolle, toimien samalla sekä 
selkeänä signaalina lemmikkilintujen omistajille että mahdollistaen epäkohtiin 
puuttumisen. 

o Yhdistys haluaa muistuttaa, että esimerkiksi monien domestikoituneidenkin 
lajien kohdalla (kuten koirat, kissat tai  jyrsijät) on ongelmia, jos eläimen 
omistajalla ei ole riittävästi tietoa tai halua hoitaa eläintä riittävän hyvin. 
Lemmikkilintujen haasteet eivät eläinsuojelullisessa mielessä poikkea muista 
lajeista merkittävästi. 

o Yksittäisten lajien tai laajemmalla kieltämisellä voidaan luoda mustan pörssin 
markkinat, joiden kautta myytävien lintujen taustoja ei pysty selvittämään, 
mahdollisesti johtaen luonnosta pyydettyjen ja salakuljetettujen lintujen kaupan 
lisääntymiseen Suomessakin. 

o Muissakaan Euroopan maissa ei ole luotu kieltolistoja lemmikkilintulajeille, 
jonka takia olisi erikoista, jos Suomessa tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin. 

o Kiellot eivät ole tarpeen esimerkiksi luonnossa elävien papukaijojen 
suojelemiseksi, sillä CITES-säädökset kattavat esimerkiksi lähes kaikki 
papukaijalajit. Tällöin tärkempää on keskittyä CITES-säädösten valvomiseen. 

• Yhdistyksen kanta positiivilistaan (lista sallituista lemmikkieläimistä) on kielteinen, sillä 
lista ei ratkaisisi mitään ongelmia lemmikkilintuihin liittyen, mutta loisi uusia haasteita. 

o Suuri määrä lajeja, joiden vaatimukset eivät merkittävästi poikkea toisistaan 
(paitsi esim. tilojen koot) tekisi listasta erittäin haastavan ylläpitää. Esimerkiksi 
Suomessa yksistään on useita kymmeniä lintulajeja lemmikkeinä ja 
Euroopassa on saatavilla lukuisia muitakin lajeja, jotka eivät ole nykyisin 
Suomesta löytyviä lajeja haastavampia. 

o Lintujen pitkän eliniän takia positiivilista vaatisi vuosikymmenten pituisen 
siirtymäajan. 
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o Kielteinen kanta ei kuitenkaan ole ehdoton, jos sallittujen lajien lista saadaan 
kattamaan kaikki tarvittavat lajit. 

 
Tavoite 2: Saada selkeät ohjeistukset lintujen tilojen kooista 
 

• Jotta lintuja ei pidettäisi liian pienissä häkeissä, tulee lakiin tai asetuksiin saada selkeät 
ohjeistukset eri lajien vaatimien tilojen kooista. 

o Linnun elintilaan täytyy kuulua muutkin elintilat, kuin lintuhäkki. Tällä 
tarkoitetaan käytännössä sitä, että tyypillisessä lintuhäkissä elävän 
lemmikkilinnut tulee saada viettää aikaa myös häkin ulkopuolella. 

o Lintuhäkin ulkopuolella vietettävän ajan vaatimuksen on huomioitava se, että 
jotkin yksilöt elävät useiden neliömetrien lentohäkeissä, jolloin päivittäisen 
vapaana lentämisen ajan merkitys on pienempi, kuin tyypillisessä lintuhäkissä 
elävällä linnulla. 

• Vaatimukset tulee tehdä riittävän tarkasti, jotta huomioidaan lajikohtaiset sekä muut 
piirteet, kuten: 

o Linnun koko 
o Lajityypillinen käyttäytyminen ja liikkuminen 
o Eri tiloissa (kuten lintuhäkissä) vietetty aika 

Tavoite 3: Saada aikaan rajoitus siipisulkien typistämisestä 
 

• Lintujen lentokyvyn rajoittamista siipisulkia lyhentämällä tulee rajoittaa. 
o Siipisulkien typistäminen tulisi tehdä vain eläinlääkärin toimesta, jos tämä 

katsoo linnun hyvinvoinnin sitä vaativan 

 
Tavoite 4: Kieltää linnun kiinnikytkeminen jalkarenkaasta 
 

• Suomessa lemmikkeinä pidettävien lajien jalkojen luut eivät välttämättä kestä kovaa 
nykäisyä renkaasta, jonka takia lintua ei saa kytkeä kiinni edes väliaikaisesti 
jalkarenkaasta. 

 
Tavoite 5: Saada selkeät luovutusiät tai –ehdot luovutettaville poikasille 
 

• Lain tulee varmistaa selkeästi, ettei poikasta luovuteta kasvattajalta uuteen kotiin liian 
aikaisin vieroittamattomana. 

o Tulee selvittää selkeämpien kriteerien tai lajikohtaisten vaatimusten luomisen 
mahdollisuutta. 

 
Tavoite 6: Saada selkeyttä eläinkauppojen harjoittamaan lintujen myyntiin 
 

• Eläinkauppojen lintujen myyntiä tulisi valvoa tai säädellä tarkemmin, jotta: 
o Eläinkaupoissa ei olisi lintuja riittämättömissä olosuhteissa (huomioiden niiden 

eläinkaupassa viettämä aika) odottamassa ostajaa. 
o Eläinkaupat varmistaisivat, että ostajilla on riittävästi osaamista lajin hoitoa 

varten. 
o Eläinkauppojen työntekijöillä itsellään olisi riittävästi tietoa ja osaamista 

myynnissä olevista lajeista ja asetuksista. 
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Tavoite 7: Muuttaa sanamuotoja niin, että laissa ja asetuksissa puhutaan seura- tai 
lemmikkilinnuista häkkilintujen sijaan 
 

• Jotta lemmikkinä elävistä linnuista ei tulisi kuvaa pelkästään häkeissä elävinä lintuina, 
tulisi laissa ja asetuksissa puhua häkkilintujen sijaan seura- tai lemmikkilinnuista. 

 


