
	
	
 
ELÄINSUOJELU-UUTISIA 1/2021 
 
Kissakriisi syö vapaaehtoisten resursseja 
 
Kissan heikko arvostus näkyy Suomessa hylättyjen ja populaatiokissojen suurena 
määränä ja eläinsuojeluilmoituksina. Kissoja hylätään Suomessa vuosittain arviolta 
vähintään 20 000 yksilöä. Todellisuudessa luku on luultavimmin vielä huomattavasti 
suurempi, sillä luonnossa elävien villiintyneiden kissojen määrää on vaikea arvioida. 
Suuren luvun taustalla ovat erityisesti hallitsemattomasti lisääntyvät kissapopulaatiot, 
jotka ovat syntyneet leikkaamattomien, luonnossa elävien tai vapaasti kulkevien kissojen 
seurauksena. 
 
Vapaaehtoisia eläinsuojelutoimijoita kissakriisi työllistää enenevissä määrin. Hausjärven 
Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Mäki kertoo, että vuoden 2021 
ensimmäisten kuukausien aikana kissoja on loukutettu yhdistyksen toiminta-alueella jo 
reilut 40 kappaletta, kun vuoden 2020 kokonaissaldo oli 50 kissaa. Löytöeläintaloja ja 
sijaiskoteja pyörittävien eläinsuojeluyhdistysten resurssit ovat tiukilla kissakriisin 
vuoksi, sillä populaatiokissat vievät paljon tilaa ja niiden kastrointiin / sterilointiin, 
rokotuksiin, loishäätöihin ja sairauksien hoitoon menee runsaasti aikaa ja rahaa.  
 
Kissakriisin hinta näkyy myös kuntien budjetissa, sillä lain mukaan kuntien on 
kustannettava talteenotettujen eläinten tallessapitoon liittyvät kulut ensimmäisen 15 
vuorokauden ajalta. Tämä hinta ei kuitenkaan kata eläinten hyvinvointiin, sairauksien 
hoitoon ja mahdolliseen uudelleensijoitukseen tähtääviä toimenpiteitä, jotka kaikki 
menevät vapaaehtoisten omasta pussista. Vapaaehtoistoimijat penäävätkin nyt poliittisia 
toimenpiteitä kissakriisin ratkaisemiseksi, jotta sekä vapaaehtoisten että yhteiskunnan 
resurssit saataisiin suunnattua alati kasvavan kriisin hoitamisesta ennaltaehkäisevään 
toimintaan. 
 
Kansalaisaloitteella kissakriisi hallintaan 
 
Kissakriisi hallintaan - kissojen tunnistusmerkinnän ja leikkauttamisen puolesta -
kansalaisaloite on eläinsuojelukentällä vapaaehtoisesti toimivien yksityishenkilöiden 
perustama aloite, joka ottaa kantaa Suomen kissakriisiin keräämällä nimiä kissojen 
leikkauttamisen ja tunnistusmerkinnän pakollisuuden puolesta. Aloite avautui 
kansalaisaloitepalvelussa 9.3.2021 ja on kerännyt jo yli 45 000 allekirjoitusta. Aloitteen 
läpimenoon tarvitaan 50 000 ääntä ja vielä puuttuvat äänet toivotaan saatavaksi kasaan 
kesäkuun loppuun mennessä. Aloite on tavoitteena saada eduskunnalle käsiteltäväksi 
samanaikaisesti uuden eläinten hyvinvointilain kanssa. 
 
 



Kissakriisi hallintaan -aloitteen tavoitteena on säätää kissojen hallitsematon 
lisäännyttäminen lainvastaiseksi ja täten velvoittaa omistajat kastroimaan / steriloimaan 
vapaana ulkoilevat kissat, minkä myötä hallitsemattomasti lisääntyvät kissapopulaatiot 
saadaan kuriin. Lisäksi aloite tähtää kissojen pakolliseen tunnistusmerkintään ja 
rekisteröintiin valtakunnalliseen rekisteriin. Tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin 
avulla karkuteille päätyneet kissat saadaan palautettua takaisin omistajille heti 
lemmikin päätyessä löytöeläintalolle. Tunnistusmerkintä ehkäisee myös kissojen 
hylkäämistä, koska omistajuus pystytään osoittamaan rekisteröinnin avulla. 
 
Lisätietoja Kissakriisi hallintaan -aloitteesta on aloitteen sivulla: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8176 
 
— 
Lisätietoja: 
 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 045 231 86 03 
Tiedottaja Anna Uski, p. 050 461 96 92 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys 
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella 
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen ja kouluttaen 


