
Valitse kuvakortti, joka 
kuvaa tämän hetkistä 

tunnelmaasi tai päivään 
liittyviä odotuksia! 

Tervetuloa mukaan! 



Päivän 
ohjelma ◦ Tutustumista 

◦ Aiheena eläinten hyvinvointi 

◦ LOUNAS klo 11.30-12.30 

◦ 12.30-13.30 Navettavierailu ja sen purku 

◦ Aiheena ihmisoikeudet ruokajärjestelmässä ja 

tuotantoketjututkimus 

◦ Palautekeskustelu 

◦ Koulutuspäivä päättyy klo 16.00 



Esittelykierros 

Kuka sinä olet? 
- Nimi 
- Koulu 
- Luokka-asteet, 
joilla opetat 
- Oppiaineet, joita 
opetat 

Minkä kuvan 
valitsit? Miten se 
kuvaa fiilistäsi tai 
päivään liittyviä 

odotuksiasi? 



ILMASTONMUUTOS AIHEUTTAA PALJON 
TUNTEITA 

- SAMOIN MYÖS RUOKAKYSYMYKSET! 
voimattomuus, pelko, syyllisyys, suru, 
häpeä, ristiriitaisuus, ahdistus, 
pessimismi, apatia, melankolia, 
kieltäminen, hauraus, kelvottomuus, 
kipu, masennus, viha, optimismi, 
toiveikkuus, halu tehdä hyvää, 
oikeudenmukaisuuden kaipuu, 
pärjääminen, selviytyminen  
 
”Kun jokin asia koetaan riittävän vaikeaksi, siihen liittyvistä 
tunteista vaietaan ikään kuin sanattomasta sopimuksesta.” 
- TT Panu Pihkala 



Eläimestä ihmisen käytössä – eläimen 
hyvinvoinnin näkökulmasta 

Tiina Kauppinen ja Satu Raussi 
eläintieto.fi 



Hyvinvointi on eläimen kokemus 
sen omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilasta.  

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 

Hyvät 
kokemukset  

Huonot 
kokemukset 

Hyvinvointi 



Mitä hyvinvointi on? 

Tarpeeksi 
ruokaa ja 
juomaa 

Mukava 
makuu-
paikka 

Tilaa 
liikkua 

Terveys 

Luontainen 
käyttäyty-

minen 
Ei pelkoa 

Hyvä 
hoitaja 

Sopiva 
ympäristö 

Hyvä 
kohtelu 

Tuskaton 
kuolema 

Laji-
tovereiden 

seura 



Kuluttajakyselyn vastaajien mielipide eläinten 
hyvinvoinnin osa-alueiden tärkeydestä 

9 2.12.2019 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Ei pitkittynyttä janoa tai nälkää

Lajinmukainen, terveyttä edistävä ravinto

Mukava makuualusta

Mukava lämpötila

Helppo liikkua

Ei merkittävässä määrin vammoja

Ei merkittävässä määrin sairauksia

Ei koe hoitotoimenpiteistä kipua

Mahdollisuus lajinomaiseen syömiskäyttäytymiseen

Mahdollisuus sosiaaliseen käyttäytymiseen

Mahdollisuus hoitaa jälkeläisiään

Hyvä eläimen ja hoitajan suhde

Mahdollisuus kokea positiivisia tunnetiloja

Osuus vastaajista

Ei lainkaan tärkeä Hieman tärkeä Melko tärkeä Tärkeä Erittäin tärkeä

Lähde: Eläinten hyvinvointimerkintä suomalaisen eläintuotannon kilpailukyvyn ja laadun edistäjänä-hanke 



Eläimen hyvinvointia voidaan mitata 

• Eläimestä itsestään 
• Terveys, sairauksien ja vammojen puuttuminen, hyvä kunto, 

pelottomuus, normaali käyttäytyminen ym. 

• Käytettävissä olevista resursseista 
• Pinta-alat, veden ja rehun tarjoaminen, kuivitus, eläintiheys, 

laidunnus ja ulkoilu jne. 

Yksi mittari ei kerro kokonaiskuvaa! 

• mieluiten sekä eläin- että resurssiperäisiä mittareita 

 

 

 



Viisi vapautta  
Vapaus 
1. nälästä ja janosta 
2. epämukavuudesta 
3. kivusta, 

loukkaantumisista 
ja sairauksista 

4. pelosta ja 
ahdistuksesta 

5. Vapaus normaaliin 
käyttäytymiseen 
 
 
 

Welfare Quality -> 



 

 

 

 

 

Eläintenhyvinvointikeskus 
 
 

Eläinten hyvinvointikeskus 
 
 

Eläinten hyvinvointikeskus 
 
 

Ehkeskus 

https://www.facebook.com/elaintenhyvinvointikeskus
https://www.facebook.com/elaintenhyvinvointikeskus
https://www.facebook.com/elaintenhyvinvointikeskus
https://twitter.com/ehkeskus
https://www.instagram.com/elaintenhyvinvointikeskus
https://www.youtube.com/channel/UC8cxoVIrCbQwDRBDs7JtdOw




Tehtävä 

Ostat jauhelihaa/kanamunia/maitoa. Tutki kuluttajan 
opasta ja valitse sieltä yksi laatu, jonka olet valmis 
ostamaan. Perustele valintasi eläinten hyvinvointisyillä. 
Voit käyttää perusteluna lisäksi muitakin syitä, kuten 
ilmasto, biodiversiteetti, etiikka, uskonto yms. 

 




