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SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA 
HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI ELÄINTEN TUNNISTAMISESTA JA 
REKISTERÖINNISTÄ SEKÄ ERÄISTÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ LAEISTA 
 
Suomen Metsästäjäliitto lausuu esityksen kohteena olevasta  
lakiluonnoksesta seuraavaa: 
 
Lakiesitysten taustamuistion mukaan esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, jolla kumottaisiin 
eläintunnistusjärjestelmästä annettu laki. 
 
Taustamuistion mukaan ehdotetussa laissa liikkumavaraa käytetään, jotta 
pitopaikkojen rekisteröinnit ja eläinten merkitsemistavat voisivat jatkua  
nykyisellään ja jäljitettävyyttä- ja rekisteröintiä koskevat kansalliset 
toimenpiteet olisivat mahdollisia. Laissa säädettäisiin eläinten 
tunnistamisestaja, rekisteröinnistä myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin 
varmistamiseksi, vaikka eläinterveyssäännöstö ei sisällä eläinten hyvinvointia 
koskevia säännöksiä. Ehdotus ei merkitsisi suuria sisällöllisiä muutoksia 
eläinten tunnistamisen ja rekisteröinnin periaatteisiin ja toimenpiteisiin. Laki 
koskisi myös unionin virallista valvontaa koskevan asetuksen täydentävän 
sääntelyn. Ehdotus on Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan perusteltu ja 
tarpeellinen. 
 
Metsästäjäliiton mielestä kaikkien koirien tunnistaminen ja rekisteröinti sekä 
omistajatietojen rekisteröinti nähdään tarpeellisena. Näin pystytään 
tehokkaasti ehkäisemään väärinkäytöksiä, kuten esimerkiksi pentutehtailua 
sekä ulkomailta välitettäviä rekisteröimättömiä koiria. Myös hallitusohjelman 
2019 mukaan Suomessa olisi huolehdittava koirien tunnistamisesta 
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ja perustettava rekisteri. Asialla on todennäköisesti vaikutus myös suoraan 
sekä ihmisten että eläinten terveyteen kohdistuviin uhkiin, joita ovat ulkomailta 
tuotujen koirien taudit ja loiset.  
 
Metsästäjäliitto haluaa muistuttaa, että Suomessa Suomen Kennelliitolla on 
hyvä ja toimiva koirien rekisteröintijärjestelmä. Tätä järjestelmää tulisi liiton 
mielestä mahdollisuuksien mukaan hyödyntää eikä lähteä tarpeettomasti 
luomaan kokonaan uutta järjestelmää olemassa olevan rinnalle. 
Päällekkäisten järjestelmien ylläpitäminen on työllistävää ja lisää turhaan 
koiranomistajien kustannuksia. Vastaavasti esimerkiksi Hippos hoitaa 
viranomaista avustavana hevoseläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin 
liittyviä tehtäviä. 
 
Suomessa on korkeatasoinen koiranjalostustoiminta, jossa kaikki viralliset 
toiminnot on alistettu Kennelliiton hallinnoitavaksi. Koirien koe- ja 
näyttelykäyttö Suomessa edellyttää Kennelliiton alaisuutta ja koirien tulee olla 
rekisteröityjä voidakseen osallistua niihin. Liitto muistuttaa, että asia pitää 
huomioida siten, ettei toimivaa järjestelmää romuteta. 

 
Keskeistä Metsästäjäliiton näkökulmasta asiassa on, että koirien lakisääteisen 
tunnistamisen ja rekisteröinnin tulee olla koiran omistajalle mahdollisimman 
edullista ja helppoa, jotta kaikki koirat saadaan tavoitteiden mukaan 
viranomaisrekisteriin. Liiton mielestä on tärkeää varmistaa, että 
tunnistusmerkintä- ja rekisteröintipakon valvontaan on myös olemassa 
riittävästi resursseja. 
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