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Jäsenehdotus pohjoismaisista toimista koirien salakuljetuksen estämiseksi  

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että pohjoismaiset koirien tunnistusrekisterit yhdenmukaistetaan niiden yh-

teiskäytön mahdollistamiseksi. 

 

että pyritään poistamaan Venäjä EU:n asetuksen nro 576/2013 artiklassa 13 

olevien alueiden ja kolmansien maiden luettelosta. 

 

että vahvistetaan Norjan mallin mukaan rajatestauksen perusteita, esimer-

kiksi raivotaudin vasta-aineiden testaamista varten kaupallisiksi eläimiksi 

luokiteltujen koiranpentujen tuonnin yhteydessä. 

Taustaa 

Lemmikkieläinten kysyntä on kasvanut koronapandemian aikana räjähdysmäisesti. 

Monien mielestä lemmikkieläin lievittää yksinäisyyttä ja etätyöskentely kotona hel-

pottaa koiran pitämistä. Kysynnän suuri kasvu on tuonut rekisteröityneille ja asian-

mukaisesti toimivien kasvattajien pennuille pitkät jonot.  

 

Tilannetta hyödyntävät häikäilemättömät rikollisliigat, jotka tuovat Pohjoismaihin 

koiria tehdasmaisilta kasvatusfarmeilta, joissa eläinten olot ovat huonot. Eläimet 

myydään internetin myyntipalstoilla suurella voitolla. Suuret ilmoitusalustat kuten 

Facebook ja Blocket pyrkivät estämään vilpillisiä ilmoituksia vaihtelevalla menestyk-

sellä, ja epäluotettavilla pienillä sivustoilla on runsaasti Googlella käännettyjä tai vas-

taavantasoisia ilmoituksia, joissa pentuja myydään hyvin halvalla.  Samat liigat ja lo-

gistiset verkostot myyvät myös huumeita, väärennettyä henkilöpapereita ja harjoit-

tavat ihmiskauppaa.  

 

Pennut syntyvät niin kutsutuissa pentutehtaissa, joissa olot ovat hyvin huonot ja epä-

hygieeniset. Monet pennuista altistuvat lyhyen tehdaskasvuaikansa kuluessa sairauk-

sille ja stressille, ennen kuin vuorossa on salakuljetus Pohjoismaihin epäinhimillisissä 

olosuhteissa. On tavallista, että pentujen jalat teipataan yhteen ja kuonot kiinni mat-

kan ajaksi, jottei niitä havaittaisi rajanylityspaikoilla. Moni pennuista kuolee matkan 

aikana. 
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Salakuljetus on eläinsuojelun näkökulmasta ja eettisesti kaikin tavoin tuomittavaa. 

Lisäksi tuontikoirat ovat vakava terveysuhka ihmisille. Raivotauti, loiset ja moniresis-

tentit bakteerit ovat zoonooseja, jotka voivat kulkeutua salakuljetettujen eläinten 

mukana maihimme pysyvästi. 

 

Suurin osa pennuista tuodaan maihin myös laillisesti, väärennetyillä asiakirjoilla. 

Ruotsin tulliviraston mukaan Ruotsiin tulee päivittäin 30–50 pentua näennäisen lailli-

sesti. 

 

Traagista pentukauppaa voidaan näissä oloissa torjua tiukennetulla kansallisella lain-

säädännöllä ja ostajille suunnattavilla tehostetuilla tiedotuskampanjoilla. Pohjois-

maat voivat kuitenkin ryhtyä myös yhteistyöhön tehostaakseen salakuljettamisen 

vastaista taistelua.  

 

Yksi keino on pohjoismaisten koirien tunnistusrekisterien yhteiskäytön mahdollista-

minen. Pohjoismaiden tulisi pyrkiä siihen ja pyrkiä saamaan yhä useammat Euroopan 

maat mukaan. 

 

Kaupallisiksi eläimiksi katsotaan maahantuonnin yhteydessä kaikki yli viiden eläimen 

ryhmät. Silloin ei ole kyse oman lemmikkinsä maahantuovasta omistajasta, vaan 

eläimistä, jotka on tarkoitus toimittaa eteenpäin. EU:lla on säädökset vaatimuksista, 

jotka koskevat näin maahantuotuja eläimiä. Komission täytäntöönpanoasetuksessa 

577/2013 on luettelo kolmansista maista, joista eläimiä voidaan tuoda asiamukaisilla 

asiakirjoilla varustettuina Pohjoismaihin. Luettelossa on mukana myös Venäjä, jota 

esimerkiksi Ruotsin valtion eläinlääketieteen laitos (Statens veterinärmedicinska ans-

talt) pitää korkean riskin maana. Venäjä on poistettava luettelosta.  

 

Pohjoismaiden on myös yhdessä vahvistettava vasta-ainetestauksen sallimisen pe-

rusteita, jotta voidaan torjua tauteja, kuten raivotautia. Norja on ETA-maan asemas-

taan huolimatta päässyt pisimmälle mitä tulee myös EU-tuontia koskevaan eläinten 

testausoikeuteen. Myös muiden Pohjoismaiden on vahvistettava mahdollisuutta tes-

taamiseen satunnaisten pistokokeiden lisäksi. Kun vasta-aineet puuttuvat, vaikka 

asiakirjat niistä todistavat, korruptoituneet eläinlääkärit voidaan paljastaa ja ilmian-

taa omien maidensa eläinlääkärijärjestöille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32013R0577
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