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Pyydettynä lausuntona Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry (SEY) esittää seuraavaa:
Yleistä
Yleisenä huomiona SEY toteaa, että tehty selvitys on hyvä, tarpeellinen ja perusteellisesti laadittu.
Kaikki työryhmän ehdotukset ovat SEY:n mielestä kannatettavia.
SEY katsoo, että esitetyt ehdotukset ovat toteutettavissa, eikä niiden toteuttaminen tulisi olla
rahakysymys.
SEY toteaa, että työryhmän esityksessä ei käsitellä laajemmin ponien tilannetta. SEY muistuttaa,
että pienempien hevosten, kuten ponien kohdalla myös teuraskorvaus on pienempi. Kuitenkin ponin
ja hevosen kuljetuskustannukset teuraaksi ovat samat. SEY ehdottaa, että tukikohteita mietittäessä
kiinnitetään huomiota ponien tilanteeseen.
Työtyhmän toimenpide-ehdotukset – SEY:n kommentit
3.2.1 Teuraiden hankintalogistiikan (hankinta ja kuljetus) parantaminen
Työryhmän ehdotus kokeiluhankkeena toteutettavasta teurashevosten keräilystä ja kuljetuksesta
alueilla, joilla ei ole hevosteurastamoa on SEY:n näkemyksen mukaan erittäin kannatettava ajatus.
SEY kiittää esitystä huomion kiinnittämisestä alueellisuuteen.
Hevosten teurastuksen nykytilanteen ollessa juuri niin haasteellinen kuin työryhmän esityksessä
kerrotaan, olisi hevosten hyvinvoinnin kannalta ensi arvoisen tärkeää perustaa joko liikkuva
teurastamo tai teurashevosten asianmukainen keräily- ja kuljetusjärjestelmä, jolla pystyttäisiin
nostamaan teurastuskapasiteettia mahdollisimman laajasti ympäri maata.
3.2.2 Hevosen lihan kysynnän edistäminen ja hinnan korottaminen
SEY katsoo, että teurasasian lisäksi pitäisi tiedotuksessa käsitellä myös hevosten
hautaamismahdollisuutta asianmukaisesti.
Useille hevosenomistajille ajatus oman hevosen antamisesta teuraaksi voi olla liian painostava
ajatus ja siten mahdollisuus hevosen hautaamisesta tulisi olla mahdollista. Pelkästä
teurastusmahdollisuudesta tiedottaminen voi aiheuttaa vahvan vastareaktion koko hevosesta
luopumisasiaa vastaan.

Tämä takia SEY toteaa, että kuluttajiin kohdistuvassa tiedotuksessa tulisi hevosenlihan hyötykäytön
edistäminen erottaa hevosen luopumiseen liittyvästä tuskasta. Koska yhä enenevässä määrin
hevosia pidetään lemmikkinä, voi hevosen lihan hyötykäyttö tuntua liian vaikealta asialta joidenkin
kuluttajien käsiteltäväksi.
SEY ehdottaa, että tiedotuksen avulla hevosenomistajille kerrottaisiin, että teurastustilanne on
nopea, tuskaton ja asiallinen tapa luopua. Jokainen hevonen teurastetaan yksilönä eikä tiedotuksen
kannalta ole tärkeää se, että hevosen omistajan tarvitsee tietää tarkemmin teurastamoiden
käytännöistä.
SEY katsoo täten, että hevosenlihan markkinointi tulisi kohdistaa hevosomistajien sijaan
ensisijaisesti tukkuliikkeisiin, ravintoloihin ja muihin kuin pelkästään hevosen omistaviin
kuluttajiin.
SEY ehdottaa lisäksi, että luotaisiin edellytykset tukiverkostolle, jossa tukihenkilö tulisi joko
omistajan avuksi tai hänen sijastaan viemään hevosen teuraaksi. Tiedottamisessa ei tulisi vähätellä
sitä, miten arasta asiasta saattaa olla kyse, ja että hevosesta luopuvilla olisi hyvä olla tukea vaikeana
hetkenä. Mikäli lähipiiristä ei löytyisi tukihenkilöä, tulisi olla tarjolla ammattilainen, joka voisi
hoitaa hevosen teuraaksi viemisen asiallisesti ja kunnioittavasti.
3.2.4 Hevosen sivutuotteiden käytön edistäminen
SEY katsoo tärkeäksi lisäselvitykset mahdollisuuksista hyödyntää hevosenlihaa mm. kotimaisen
lemmikkiruoan raaka-aineena.
3.4 Yleinen tiedotus
Hevosen luopumista miettiville tulisi SEY:n mielestä korostaa sitä, että ulkomailta tuodaan suuret
määrät hevosenlihaa Suomeen. Mikäli omasta hevosestaan luopuva ennemmin hautaa hevosen kuin
luovuttaa sen hyötykäyttöön, tukee ehkä tietämättään epäeettistä hevosenlihan tuotantoa.
3.4.3. Hevosten rekisteröinnin tehostaminen
SEY toteaa, että työryhmän esityksessä kiinnitetään kiitettävästi huomiota tulevaan
rekisteröintipakkoon sekä rekisteröintikampanjointiin. Eläinsuojelullisesti on erittäin tärkeää, että
kaikki rekisteröimättömät hevoset saadaan rekisteröityä. Rekisteröinnissä tulee varmistaa riittävät
resurssit rekisteröintien hoitamiseen. SEY muistuttaa, että on eläinsuojelullisesti kestämätöntä,
mikäli rekisteröintijonot ruuhkautuvat, sillä hevosia ei virallisesti ole tällöin olemassa eikä niitä
silloin voi laittaa teuraaksi eikä hevosten mahdollista lääkintää voida kirjata.
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