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Mitä tarkoittaa eläinten hyvinvointi?

”Hyvinvointi on eläimen kokemus sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta. 
Käsitteellä eläimen hyvinvointi kuvataan eläimen vointia, joka voi vaihdella hyvästä 

huonoon. Eläimen hyvinvointiin vaikuttavat sen mahdollisuudet sopeutua ympäristön 
tapahtumiin ja olosuhteisiin. Jos sopeutuminen ei onnistu, tai aiheuttaa eläimelle jatkuvaa 

tai voimakasta stressiä, rasitusta, käyttäytymishäiriöitä tai terveyshaittoja, eläimen 
hyvinvointi heikkenee. Eläinten hyvinvointiin voidaan vaikuttaa pito-olosuhteilla, hoidolla, 

käsittelyllä ja eläinjalostuksella.” (Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat)
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Welfare Qualityn neljä periaatetta ja 12 kriteeriä

Hyvä ruokinta
1. Ei pitkittynyttä nälkää
2. Ei pitkittynyttä janoa

Hyvä kasvuympäristö
3. Mukava lepopaikka
4. Mukava lämpötila

5. Liikkumisen helppous

Hyvä terveys
6. Ei vammoja
7. Ei sairauksia

8. Ei toimenpiteistä johtuvaa 
kipua

Käyttäytyminen
9. Sosiaalinen käyttäytyminen
10. Muut käyttäytymismuodot

11. Hyvä ihmisen ja eläimen 
välinen suhde

12. Positiivinen tunnetila

Eläimen 
hyvinvointi



Miten eläinten hyvinvointia voidaan mitata?
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• Hyvinvointia voidaan mitata useilla eri 
keinoilla

• Käyttäytyminen
• Tuotos
• Terveys
• Fysiologia
• Rehunkulutus

• Mittaukseen voidaan hyödyntää 
ihmissilmän lisäksi erilaista teknologiaa

• Videokamerat, liikettä mittaavat anturit  

Presenter Notes
Presentation Notes
Esimerkkeinä fysiologiasta on rakenteen lisäksi esim. karvapeite, muut vauriot ihollaBroilereilla tarkastellaan esim. jalkojen kuntoa Eläin voi tuottaa hetken aikaa hyvin oman hyvinvointinsa nojalla



Eläinten käyttäytyminen hyvinvoinnin mittarina
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• Ihmisen tulee tuntea eläimen lajityypillinen käyttäytymisen pystyäkseen käyttämään sitä 
hyvinvoinnin mittaamiseen

• Jos eläin altistuu ulkoiselle tai sisäiselle stressille yleensä käyttäytyminen muuttuu ensimmäiseksi

• Eläinten käyttäytymistä seuraamalla voi huomata puutteita eläinten elinolosuhteissa
• Häiriökäyttäytymiset yleensä viittaavat ongelmiin eläimen ympäristössä ja ne alentavat eläimen 

hyvinvointia merkittävästi
• Vasikat imevät toisiaan -> vasikat voivat olla nälkäisiä
• Sioilla esiintyy hännänpurentaa -> virikkeetön ympäristö? Liian vähän tilaa? 

• Stereotyyppinen käyttäytyminen on kaavamaisesti toistuvaa käyttäytymistä
• Stereotyppinen käyttäytyminen syntyy yleensä silloin, kun eläin kohtaa elämässään vaikean tilanteen ja 

yrittää sopeutua siihen kehittämällä stereotypian
• Eläintarhoissa tapaa usein eläimiä, jotka kulkevat samaa reittiä häkissä edestakaisin
• Lehmillä voidaan havaita kielen pyörittelyä 



Esimerkkejä käyttäytymisen ymmärtämisestä
• Eläinten liikuttamiseen auttaa ymmärtämään erilaisten eläinten ns. flight zone eli alue 

eläimen ympärillä mikä saa sen liikkumaan tai pakenemaan
• Auttaa liikuttamaan eläimiä eri paikkoihin sujuvammin

• Kipukäyttäytymisen erottaminen 
• Naudat eivät näytä kipua kovin helposti 

• Epänormaalit asennot seisoessa/maatessa tai kävellessä
• Ääntely, kipeän alueen potkiminen tai hänen heiluttaminen sitä kohti

• Pelkokäyttäytymisen ymmärtäminen ja miten sitä voi estää
• Usein uudet asiat saavat eläimen säikähtämään
• Rauhallinen käsittely, totuttelu uusiin asioihin rauhassa, rutiinit





Jos eläin tuottaa hyvin, se voi hyvin
Totta vai tarua?
• Tuotoksen lasku on todennäköisesti merkki 

hyvinvoinnin heikentymisestä
• Korkea tuotos ei oikeastaan kerro eläimen 

hyvinvoinnin tasosta
• Jalostuksesta johtuen eläimet suuntaavat 

energiavaransa tuotantoon
• Korkea tuotos voi olla myös eläintä 

rasittava (esim. maidontuotanto ja 
utaretulehdus)

• Jalostus kohti nopeaa kasvua ja korkeaa 
tuotosta on tuonut mukanaan myös 
hyvinvointihaasteita

• Broilerien jalkaterveys
• Sikojen pahnuekoon kasvu

Tämä kuva, tekijä Tuntematon tekijä, käyttöoikeus: CC BY

https://www.flickr.com/photos/oikeuttaelaimille/49337861143/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Miksi eläinten hyvinvointi 
on tärkeää?
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• Jokainen eläin ansaitsee mahdollisuuden hyvään elämään
• Ihmisen moraalinen ja eettinen vastuu huolehtia eläimistä

• Ennaltaehkäisee terveysongelmia ja näin vähentää 
lääkkeiden käyttöä

• Alhainen hyvinvointi vaikuttaa negatiivisesti eläimen 
kykyyn kasvaa, tuottaa ja lisääntyä

• Terve ja hyvinvoiva eläin tuottaa turvallisen ja terveellisen 
elintarvikkeen

• Toimialan hyväksyttävyys



Kasvihuonekaasupäästöt kotieläintuotannossa 
• Suomessa vuonna 2021 maatalous muodosti 13 % kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä 

(Tilastokeskus 2022) 
• Vuodesta 1990 lähtien maatalouden päästöt ovat vähentyneet 14 % (Tilastokeskus 2022)

• Vähentymiseen ovat vaikuttaneet tilojen lukumäärän väheneminen, tilakoon kasvaminen ja 
kotieläinten määrän lasku 

• Tärkeimmät kotieläintuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat metaani (CH4), 
dityppioksidi (N20) ja hiilidioksidi (CO2) (Beauchemin ym. 2009)

• Suoria metaanipäästöjä muodostuu märehtijöiden ruoansulatuskanavassa, lannankäsittelystä ja 
lannan orgaanisen aineksen hajoamisesta

• Suoria dityppioksidipäästöjä aiheuttavat mm. lannankäsittely, maaperän mikrobit ja kasvien 
typensidonta



Metaanin muodostuminen märehtijöiden elimistössä

Kuva: Williams, C. 2019.

• Metaani (CH4) muodostuu 
pääasiassa kasvimateriaalin 
hiilihydraattien sulatuksessa

• Märehtijöillä pötsin 
mikrobikäymisen lopputuotteina 
syntyy haihtuvien rasvahappojen 
lisäksi hiilidioksidia ja vetyä

• Pötsin arkeonit muuntavat 
syntynyttä vetyä ja hiilidioksidia 
metaaniksi

Propionihappo
Voihappo
Etikkahappo
Vety
Hiilidioksidi



Ruokinnalliset keinot vähentää metaanipäästöjä
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• Metaanipäästöjä syntyy naudan pötsissä hajoamisreaktion aikana, jonka jälkeen naudat 
röyhtäilevät ne ulos elimistöstään (Pesonen ja Huuskonen 2014)

• Lypsylehmä menettää metaanin mukana 5,3-6,1 % bruttoenergian saannista (Haque
2014)

• Naudan metaanipäästöjä voidaan pienentää ruokinnan avulla
• Kasviöljyjen käyttö

• Vähentää metaanipäästöjä 5-10 % (Beauchemin ym. 2008)
• Rasvan lisääminen kasvattaa propionihapon osuutta 
• Rasvalisät oikeina määrinä voi tuoda eläimelle lisäenergiaa korkean tuotoksen vaiheessa 

• Liika rasva riskinä lihomiseen 
• Rehulisäaineilla 3-nitroksipropanoli (3-NOP) (Van Wesemael ym. 2019)

• Vähentää metaanipäästöjä 20-25 % (Van Wesemael ym. 2019)
• Ei negatiivisia vaikutuksia eläinten terveyteen

Presenter Notes
Presentation Notes
Kasviöljyt muuttavat pötsin mikrobeja jotka vaikuttavat pötsin metaaninmuodostukseen



Ruokinnalliset keinot jatkuu
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• Metaanin tuotantoa saadaan märehtijöillä vähennettyä lisäämällä rehun sulavuutta
• Rehuun voidaan lisätä lisäaineita tai rehustukseen otetaan mukaan enemmän 

hiilihydraatteja sisältäviä rehuaineita, kuten tärkkelystä, mitkä lisäävät rehun hyötykäyttöä ja 
sulavuutta

• Tärkkelys laskee pötsin pH:ta ja lisää propionihapon tuotantoa, mikä vähentää etikkahapon 
osuutta haihtuvista rasvahapoista (Hassanat ym. 2013)

• Liian korkea hiilihydraatti määrä voi vaikuttaa negatiivisesti pötsin toimintaan ja jopa 
aiheuttaa asidoosin

• Palkokasviin perustuva ruokinta vähentää metaanin muodostumista tanniinien vuoksi 
(Dewhurst ym. 2009)

• Tanniinit ovat myrkyllisiä joillekin pötsin mikrobeille, jotka muodostavat metaania (Dewhurst
ym. 2009)

• Jotkut palkokasvit kuitenkin aiheuttavat turvotusta suuremmissa määrissä syötettyinä 
(Dewhurst ym. 2009)



Ruokinnalliset keinot jatkuu
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• Erilaisia rehulisäaineita on tutkittu useampia, mutta ne eivät ole täysin turvallisia eläimille 
tai ihmisille

• Kemiallisen reaktioita hidastavat aineet, kuten kloroformi, vähentävät metaanin 
muodostumista 25-95 % (Hristov ym. 2013)

• Myrkyllisiä pienissä määrissä 
• Nitraatit vähentävät metaanin muodostumista jopa 50 % (Troy ym. 2015)

• Liian korkeat määrät ovat myrkyllisiä ja jopa tappavia (Bruning-Fann and Kaneene 1993)
• Nitraatit voivat muodostaa ammoniakkia, mitä voi päästä luontoon (Llonch ym. 2016)

• Ionoforit siirtävät ioneita biologisten kalvojen lävitse runsaasta ionipitoisuudesta pieneen 
ionipitoisuuteen 

• Käytetyin antibioottinen ionofori on Monensin, lihanaudoilla metaanipäästöjä on saatu sillä 
pienennettyä 27-30 % (Guan ym. 2006)

• Naudan elimistö kuitenkin tottuu aineeseen ja sen teho pienenee (Guan ym. 2006)
• EU on kieltänyt ionoforien käytön antibioottiresistanssin hallitsemiseksi



Jalostuksen vaikutus päästöihin
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• Eläintuotannon kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää tehostamalla tuottavuutta 
(Hristov ym. 2013)

• Tuottavuutta saadaan lisättyä 
• parantamalla rehunkäyttökykyä ja ravinteiden hyväksikäyttöä mikä laskee metaanipäästöjä 

tuotettua maito- tai lihakiloa kohden (Knapp ym. 2014)
• parantamalla risteytysten ja rotuvalintojen avulla geneettistä potentiaalia (Hristov ym. 2013)

• Samaan tuotokseen pääseminen vaatii tuottavammilla eläimillä vähäisemmän 
eläinmäärän, minkä takia metaanipäästöt vähenevät (Hristov ym. 2013)

• Perintötekijöillä on todettu olevan vaikutusta märehtijöiden metaanintuotantoon 
• Jalostuksella voidaan saada aikaiseksi pysyviä vaikutuksia metaanipäästöihin (Haas ym. 2011)



Yhteenveto
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• Eläimen hyvinvointi viittaa eläimen kokemukseen omasta olemistaan ja 
elinympäristöstään

• Hyvinvointia voidaan tarkastella mm. viiden vapauden tai Welfare Qualityn periaatteiden 
mukaisesti

• Eläimen käyttäytyminen on hyvä mittari kertomaan eläimen hyvinvoinnista
• Märehtijöiden kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa niin ruokinnallisin kuin 

jalostuksellisin keinoin
• Kaikki strategiat vähentää metaanipäästöjä eivät välttämättä ole suositeltavia eläimen 

hyvinvoinnin tai elintarviketurvallisuuden näkökulmasta
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