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10.9.2010 
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan näkemys kansallisista hyvinvoinnin 
tutkimustarpeista 
 
Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta pitää tärkeänä, että tulevaisuudessa 
eläinten hyvinvoinnin kansallisessa tutkimuksessa: 

- tutkimuksen tai tutkimushankkeen lähtökohtana ja sen arvioinnin keskiössä on 
eläinten hyvinvointi ja sen parantaminen, ei tarpeettoman kärsimyksen minimoiminen 
tai vähentäminen 

- verkostoidutaan yhä vahvemmin kansainvälisesti ja ollaan mukana suurissa 
rakenteellisissa kansainvälisissä hankkeissa, myös niillä eläintuotannon aloilla, jotka 
eivät meillä ole kansataloudellisesti kovin merkittäviä 

- huomioidaan eläinten hyvinvoinnin taloudelliset vaikutukset 
- huomioidaan eläinvirtojen hallinta kaikissa tuotantomuodoissa 
- huomioidaan eläinjalostuksen vaikutus eläinten hyvinvointiin ja ollaan mukana 

eläinjalostuksen hyvinvointivaikutuksia selvittävissä kansainvälisissä hankkeissa 
- tarkastellaan tuotantoon liittyviä sairauksia ja niiden vaikutusta eläinten hyvinvointiin 
- tarkastellaan mahdollisten säädösmuutosten vaikutusta kansantalouteen 
 

Neuvottelukunnan kanta kansallisista eläinten hyvinvoinnin tutkimustarpeista 
eläinlajeittain / tuotannonaloittain 

 
Lypsykarja 

- Jalkasairauksien ja eläinten rakenteellisten ongelmien tutkimus 
- Eläinten hyvinvoinnin mittaaminen/arviointi tilatasolla 
- Erilaisten tuotantotapojen, kuten tekniikan lisäämisen, vaikutus hyvinvointiin ja 

tuotannon talouteen 
- Karkearehun hyvinvointivaikutukset 
- Eläinten ryhmäkoot ja hyvinvointi 
- Laidunnuksen, ulkoilun ja liikunnan vaikutukset hyvinvointiin 
- Vasikoiden hyvinvointi:  

o hoitokäytännöt 
o vasikoiden varhaiset kokemukset ja niiden merkitys eläimen elämässä 

 
Lihanaudat 

- Hoitotapojen ja tuotantomuotojen tutkimus 
- Kylmien ja epäsuotuisten olosuhteiden vaikutus eläinten hyvinvointiin, kansainväliset 

tutkimushankkeet 
 
Siat 

- Hännänpurenta 
- Karjuporsaiden kastraation vaihtoehdot 
- Jalkasairaudet 
- Sikojen lisääntymiseen liittyvät hyvinvointiaiheet kuten pesänrakennusmateriaalit, 

porsiminen, porsaskuolleisuus ja sen alentaminen sekä vastasyntyneitten porsaiden 
selviytyminen 

- Sikapihattotutkimus, sikalarakentaminen, rakenneratkaisut ja hoitokäytännöt eläinten 
hyvinvoinnin näkökulmasta 
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- Sairastavuuden ja hyvinvointiongelmien yhteys ja siihen liittyvä lääkkeiden käyttö 
- Eläinjalostuksen vaikutus eläinten hyvinvointiin, kansainväliset tutkimushankkeet 
- Ennaltaehkäisevän hoidon vaikutus sika-alan hintakilpailukykyyn 
- Sikatuotannon toimintamallit, eläinvirtojen hallinta, tilojen yhteistoiminta ja eläinten 

hyvinvointi 
 
Munivat kanat 

- Munivien kanojen tulevaisuuden tuotantoympäristöt ja uudet tuotantomuodot 
- Kannibalismin vähentäminen lattiakasvatuksessa, kansainväliset tutkimushankkeet 
- Munivien kanojen lopetuskäytännöt 

 
Broileri ja kalkkuna 

- Kalkkunoiden kuljetus ja tainnutus 
- Kalkkunoiden ja broilereiden kivuntuntemus 
- Broilereiden jalkaongelmien kansallinen kartoittaminen 
- Tuotantotapojen ja toimenpiteiden kuten harvennuksen ja keräyksen vaikutus lintujen 

hyvinvointiin 
 
Turkiseläimet 

- Turkiseläinten hyvinvoinnin mittaaminen / arvioiminen tiloilla 
- Innovatiiviset vaihtoehdot turkiseläinten kasvatuksessa, kuten vaihtoehdot verkko- ja 

maapohjan väliltä 
 

Kalojen hyvinvointitutkimukset 
- Neuvottelukunta pitää kalojen hyvinvointitutkimuksia tärkeinä, muttei nimennyt 

tutkimusaiheita, sillä neuvottelukunnassa ei ole riittävää kala-alan asiantuntemusta 
 
Yhteiskuntatieteellinen eläinten hyvinvointitutkimus 

- Erilaisten tuotantotapojen, kuten tekniikan lisäämisen, vaikutus hyvinvointiin ja 
tuotannon talouteen 

- Eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus 
- Kuluttajien mielikuvat eläintuotteiden tuotannosta ja toiveet eläinten hyvinvoinnin 

suhteen sekä valmius maksaa eläinten hyvinvoinnista eläintuotteissa 
- Tutkimustulosten vaikuttavuus ja tulosten päätyminen käytäntöön 
- Eläintutkimusten lähtöoletusten ja kysymyksenasettelun vaikutus saatuihin tuloksiin 

ja tulosten tulkinnan erilaisuus eri valtioissa 
- Eläinsuojelupolitiikan tutkimus 
- Kuluttajakasvatus, miten kuluttajien kontaktipintaa eläintuotantoon voisi lisätä 
- Tuottajat eläinten hyvinvoinnin edistäjinä 
- Eläinetiikan tutkimus 


