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Tilanne Suomessa nyt 

• Koiria noin 630 000 
• Koirat on tunnistusmerkitty ja rekisteröity kattavasti 

– yli 80 % koirista.  
 

• Kissojen osalta arvio puolesta miljoonasta  
muutamaan miljoonaan 

• Kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti harvinaista 
 

• Kissoja löytöeläiminä vuosittain noin 10 000 
– vain noin 10 % palautuu kotiin 



Pakollinen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti 

• Tunnistusmenetelmänä mikrosiru 
• Rekisteröinti: 

– Joko valtion tai yksityisen toimijan ylläpitämä 
rekisteri 

– Joko pennun kasvattaja (=myyjä) tai omistaja 
rekisteröi 

– Omistaja ylläpitää tiedot 
• Sähköinen rekisteri 

– Tiedot kirjattavissa ja saatavilla koko ajan 
– Pääsy tarvittaville tahoille 



Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin 
merkitys eläimelle 

• Sirutus vastaa toimenpiteenä rokotusta 
– Kissoilla voi vaatia rauhoituksen 

 

• Löytöeläin pääsee nopeasti kotiin 
 

• Omistajan on kannettava vastuu eläimestä 
– Hylkäämisestä jää kiinni 
– Ongelmatilanteissa vastuuta ei voi kiertää 

 

• Varkauksia ehkäisevä vaikutus 
 

• Pentutehtailun ja laittomien tuontien väheneminen 
parantaisi eläinten hyvinvointia 



Merkitys kunnille ja valtiolle 

• Löytöeläinten hoidosta muodostuvat kustannukset 
alenevat 
– Vuonna 2010 kustannukset hieman yli 17 000 €/kunta 

 
• Eläinsuojelutapausten (erityisesti kissapopulaatioiden) 

selvittely nopeutuu 
– Eläinlääkäreiden työaikakustannukset 
– Toisaalta vaatimuksen valvonta voi lisätä työtä 

 
• Jos laittomat tuonnit vähenevät, mahdolliset tarttuvien 

tautien ehkäisykustannukset alenevat 
 

• Eläinten omistajien tavoitettavuus paranee 



Merkitys omistajalle 
• Vaatimus tuo kustannuksia ja tietojen 

ylläpitäminen vie aikaa 
 

• Kadonneen eläimen löytyminen ja 
löytöeläinhoitoloiden hoitokustannus 
 

• Vaatimus selkeyttäisi rekisteröintiä nykyisestä 
 

• Eläimen tunnistusmerkintä ja rekisterissä 
oleminen kertoisivat, että kasvattaja on ainakin 
näiltä osin toiminut vastuullisesti 
 
 



Yhteenvetona 

• Erityisesti kissat tarvitsisivat 
tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä. 

• Koirat on kattavasti rekisteröity, mutta tiedot 
eivät ole ajan tasalla. 

• Mitä enemmän eläimiä saadaan rekisteriin, 
sitä edullisemmaksi yksittäisen rekisteröinnin 
hinta voidaan laskea. 



Tilanne ulkomailla 

• Ruotsi 
– 2001 vuodesta alkaen koirat (4 kk 

iässä) 
– Ensin kennelliitolla, nykyisin 

valtiolla 
– Vuosittain rekisteröidään noin 60 

000 koiraa 
– Hinta 5-10 € 

 
• Tanska 

– Koirat vuodesta 1993 (8 viikon 
iässä, ei saa luovuttaa tätä ennen) 

– Kenneliiton ja useiden yhdistysten 
ylläpitämä yhteinen rekisteri, hinta 
n. 17 € 

– Vuosittain lähes 70 000 
rekisteröintiä 

 

• Belgia 
– Koirat vuodesta 1998, kissat 

tulossa? 
– Yksi yksityinen rekisteri, hinta 

n.13 € 
 

• Hollanti 
– Koirat vuodesta 2013 
– Useita eri rekistereitä, hinta alle 

10 € 
 

• Ranska 
– Koirat vuodesta 1999 ja kissat 

vuodesta 2012 
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