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1 

1. Johdanto 

1.1. Työn tausta ja lähtökohdat 

“One of the objections which – – was put forward rather vigorously was that by banning 

ritual slaughter, the rights of animals are in fact given preference to the rights of humans.”1  

Zoethout kuvaa Hollannissa yltynyttä keskustelua, joka koski eläinten tainnutusta rituaali-

teurastuksissa vaativaa lakiehdotusta. Kyseinen antroposentrinen vastalause herättää monia 

tämän tutkielman kannalta kiinnostavia kysymyksiä. Kuuluuko toisten elävien olentojen teu-

rastaminen ihmisen oikeuksien piiriin? Onko tainnutusvaatimus sama asia kuin rituaali-

teurastusten kieltäminen? Voiko eläinten hyvinvointi painaa lainsäätäjän vaakakupissa 

enemmän kuin ihmisen intressit? 

Huoli maatalouden vaikutuksista eläinten hyvinvointiin kasvaa Euroopan unionissa samalla, 

kun tieteellinen tieto eläinten hyvinvoinnista lisääntyy. Vaikka EU:n eläinten hyvinvointia 

koskeva sääntely on kansainvälisesti vertailtuna tiukkaa, nimeää Euroopan tilintarkastustuo-

mioistuin eläinten hyvinvointia EU:ssa koskevassa erityiskertomuksessaan ongelmalliseksi 

lainsäädännössä mahdollistetun, ilman tainnutusta tapahtuvan teurastuksen ja eläinten puut-

teellisen tainnutuksen teurastusvaiheessa.2 Euroopan unionin neuvoston asetuksessa N:o 

1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (myöhemmin ”lopetusasetus”) tode-

taan johdanto-osan 4 perustelukappaleessa eläinten suojelun teurastushetkellä olevan yleistä 

kiinnostusta herättävä asia, joka vaikuttaa kuluttajien suhtautumiseen maataloustuotteisiin. 

Vaikka EU:ssa vaaditaan lähtökohtaisesti eläinten tainnuttamista ennen verenlaskun aloitta-

mista, tästä poikkeaminen sallitaan teurastettaessa eläimiä uskonnollisten rituaalien määrit-

tämiä erityismenetelmiä käyttäen. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin tehneet hyvin erilaisia lainsää-

däntöratkaisuja, eivätkä läheskään kaikki niistä salli tainnuttamatta teurastamista.3 On sel-

vää, että aihe herättää kansallisesta säätelyratkaisusta riippuen kritiikkiä joko uskonnollisten 

yhteisöjen tai eläinsuojelijoiden taholta. 

Kansalaisten kasvava kiinnostus eläinten hyvinvointiin sekä lisääntyvä maahanmuutto ja us-

konnollisesti ja aatteellisesti moninaistuva Eurooppa ovat nostaneet rituaaliteurastukset 

 
1 Zoethout 2013, s. 663. 
2 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2018, s. 5–8. Lisää EU:n eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten 
kansainvälisestä vertailusta ks. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2014; van 
Wagenberg ym. 2012. 
3 Law Library of Congress 2018.  
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puheenaiheeksi kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Aiheen ajankohtaisuutta lisää 

erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen (myöhemmin ”unionin tuomioistuin” tai 

”EUT”) joulukuussa 2020 antama tainnuttamatta teurastamisen kiellon suhdetta uskonnon-

vapauteen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintäkieltoon koskeva ratkaisu Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België ym.,4 joka tuomioistuimen julkisasiamiehen mukaan tarjoaa tuomio-

istuimelle ainutkertaisen tilaisuuden tarkistaa ja laajentaa lopetusasetusta, eläinten hyvin-

voinnin tavoitetta ja uskonnonvapautta koskevaa oikeuskäytäntöään.5  

Asiassa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. ennakkoratkaisupyynnön kirvoitti 

Belgian Flanderin hallintoalueen asetus, jossa säädetään tainnuttamattomien eläinten teuras-

tamista koskevasta kiellosta, joka koskee myös uskonnollisten rituaalien puitteissa tehtävää 

teurastusta. Asetus sisältää vaatimukset rituaaliteurastuksessa käytettävästä peruutettavissa 

olevasta tainnutusmenetelmästä ja siitä, ettei tainnutus saa johtaa eläimen kuolemaan. En-

nakkoratkaisupyyntö koski näiden säännösten yhdenmukaisuutta Euroopan unionin oikeu-

den kanssa ja siinä nostettiin erityisesti esiin tarve arvioida tainnuttamatta teurastamisen 

kieltoa lopetusasetuksen 26 artiklan 2 kohdan c alakohdan (mahdollisuus antaa tiukempia 

kansallisia sääntöjä teurastamiseen liittyen eläinten laajemman suojelun takaamiseksi) sekä 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan (myöhemmin ”perusoikeuskirja”) 10 artiklan 1 kohdan 

(uskonnon vapaus), 20 ja 21 artiklan (oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen) ja 

22 artiklan (uskonnollisen monimuotoisuuden periaate) kannalta.6  

Oikeuskirjallisuudessa tainnuttamatta teurastaminen on nostettu esiin esimerkkinä monikult-

tuuristumisen mukanaan tuomasta haasteesta ja osoituksena siitä, että perustuslaissa turvat-

tua uskonnon ja omantunnon vapautta voidaan joutua punnitsemaan myös sellaisia oikeus-

hyviä vasten, jotka eivät palaudu toisten ihmisten perusoikeuksiin.7 Nyt tätä punnintaa on 

harjoittanut Euroopan unionin tuomioistuin ja tämän tutkielman tavoitteena on paitsi tarkas-

tella kyseistä ratkaisua Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., myös luoda laa-

jempi kuva rituaaliteurastuksiin liittyvästä perus- ja ihmisoikeusproblematiikasta Euroopan 

alueella keskittyen erityisesti EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

(myöhemmin ”ihmisoikeussopimus” tai ”EIS”) velvoitteisiin ja tulkintakäytäntöön. On 

 
4 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031. 
5 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. 
Asia C-336/19, ECLI:EU:C:2020:695, kohta 9. 
6 Ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä 18.4.2019, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19. 
7 Ojanen – Scheinin 2005, III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET > 7. Uskonnon ja omantunnon vapaus (PL 
11 §) > Muut omatuntokonfliktit > Monikulttuuristumisen haaste. 
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odotettavissa, että tainnutuskysymys pyritään viemään myös Euroopan ihmisoikeustuomio-

istuimen (myöhemmin ”ihmisoikeustuomioistuin” tai ”EIT”) käsiteltäväksi.8 

Eläinten hyvinvoinnin tarkastelu teurastusten yhteydessä on eettisesti kompleksi aihe, sillä 

lopputulos on joka tapauksessa eläimen kuolema ihmisen kulutusta varten. Tässä tutkiel-

massa ei kuitenkaan paneuduta eläinten tappamisen hyväksyttävyyteen, vaan hyvinvoinnin 

suojeluun hetkinä ennen kuolemaa. Samanlaista jaottelua kahteen toisistaan erilliseen eetti-

seen kysymykseen noudattaa myös muun muassa Euroopan parlamentin julkaisema tutki-

mus eläinten hyvinvoinnista Euroopan Unionissa.9 Hyvinvoinnin suojelusta puhuttaessa on 

kuitenkin pidettävä mielessä, ettei mikään eläinten teurastusmuoto ole vailla riskejä eläimen 

hyvinvoinnille ja toteutustavasta riippumatta teurastusprosessi on eläimelle epämiellyttävä. 

Tämä otetaan huomioon myös lopetusasetuksen johdanto-osan 2 perustelukappaleessa, jossa 

todetaan lopetuksen voivan aiheuttaa eläimelle kipua, tuskaa, pelkoa ja muuta kärsimystä, 

vaikka olosuhteet olisivat teknisesti parhaat mahdolliset. Siinä myös tiedostetaan lopetuk-

seen liittyvien toimintojen stressaavuus ja se, että kaikki tainnutusmenetelmät ovat jossain 

määrin puutteellisia. Uskonnollisten yhteisöjen julkaisuissa viitataankin usein tutkimuk-

siin10, joiden mukaan tainnuttamatta teurastus on oikein suoritettuna humaani teurastustapa. 

Tutkielmassa otetaan tästä huolimatta lähtökohdaksi se, että tainnutus on eläimen hyvinvoin-

tia teurastushetkellä vähiten vahingoittava menetelmä, kuten ovat todenneet myös Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA11, Euroopan unionin tuomioistuin12 ja Suomen 

hallitus13. Näin ollen pidempi vertailu rituaaliteurastusten ja eri tainnutusmenetelmien hy-

vinvointihaittojen kesken sivuutetaan, sillä oikeustieteellinen koulutus – niin yleissivistävä 

kuin se onkin – ei ole sopiva pohja arvioida eläinlääketieteellisten tutkimusten eriävien tu-

losten luotettavuutta. 

1.2. Tutkimuskysymys ja tarkastelun rajaukset 

1.2.1. Kysymyksenasettelu ja rakenne 

Tutkielman on tarkoitus tarkastella rituaaliteurastusten sääntelyyn liittyvää perus- ja ihmis-

oikeusproblematiikkaa ja sitä, miten ihmisten oikeuksia ja eläinten hyvinvoinnin 

 
8 Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 17.12.2020. 
9 Broom 2017, s. 16. 
10 Esim. Grandin 1994; Rosen 2004. 
11 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 1. 
12 Tuomio 26.2.2019 Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, ECLI:EU:C:2019:137, kohta 47. 
13 HE 154/2018 vp, s. 150. 
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vaatimuksia punnitaan vastakkain näissä tapauksissa. Pääasiallinen tutkimuskysymys on, 

voidaanko rituaaliteurastuksiin kohdistaa teurastusta edeltävän peruutettavan tainnutuksen 

vaatimus, kun otetaan huomioon uskonnonvapaus, yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto siten, 

miten ne on EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattu. 

Uskonnonvapauden suhteen on ensin selvitettävä se, kuuluvatko rituaaliteurastukset ylipää-

tään uskonnonvapauden piiriin ja jos kuuluvat, niin missä määrin. Näin ollen tarkastelun 

kohteeksi nousee toisaalta uskonnonvapauden ulottuminen uskonnolliseen rituaaliin, eli teu-

rastamiseen toimintana, ja toisaalta uskonnon määrittämien ruokasääntöjen noudattamiseen. 

Vasta tämän jälkeen on mielekästä arvioida, muodostaisiko tainnutusvaatimus uskonnonva-

pauden rajoituksen ja jos näin on, olisiko rajoitusta pidettävä hyväksyttävänä. Uskonnonva-

pauden lisäksi on välttämätöntä käsitellä tainnuttamatta teurastamisen kiellon suhdetta yh-

denvertaisuuteen ja syrjintäkieltoon, sillä tainnutusvaatimuksesta aiheutuvat negatiiviset 

vaikutukset kohdistuvat tiettyihin uskonnollisiin ryhmiin. Tässä yhteydessä nousee relevan-

tiksi myös eri toimintojen luokittelu: milloin eläimen lopetuksessa on kyse teurastuksesta ja 

milloin esimerkiksi urheilusta, ja onko näitä toimintoja syytä kohdella eri tavalla? 

Ennen kuin mitään edellä mainittua tarkastelua on mielekästä toteuttaa, on syytä tehdä sel-

väksi se, mistä puhutaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on nostanut aiemmin esiin huo-

len siitä, että vähemmistöihin haitallisesti vaikuttavat lainsäädäntöhankkeet voivat vahvistaa 

negatiivisia stereotypioita ja jopa kannustaa suvaitsemattomuuden ilmaisuihin, mikä on täy-

sin jäsenvaltion velvoitteiden vastaista.14 Tämä huoli mielessä haluan tutkielman alussa 

tuoda lyhyesti ilmi pelkän juridiikan lisäksi myös halal- ja kosher-lihan tuotantoa koskevien 

sääntöjen tarkoitusperät, sekä tainnuttamatta teurastamisen vaikutukset eläimen hyvinvoin-

nille. Nämä molemmat näkökulmat ovat välttämätöntä taustatietoa rituaaliteurastusten sään-

telyn problematiikan ymmärtämiseksi. Tämän jälkeen edetään relevantin lainsäädännön esit-

telyyn. Tässä yhteydessä luodaan katsaus myös valtioiden kansalliseen rituaaliteurastuksia 

koskevaan lainsäädäntöön, minkä tarkoituksena on ilmentää Euroopassa vallitsevaa konsen-

susta tai sen puutetta sekä jäsenvaltioiden lainsäädännössä mahdollisesti havaittavissa olevia 

sääntelytrendejä. Perus- ja ihmisoikeuspohdintaan edetään tarkastelemalla ensin uskonnon-

vapautta ja sen jälkeen yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa. Tutkielman lopussa esitellään 

johtopäätökset sekä muutamia ajatuksia mahdollisista tulevaisuuden näkymistä. 

 
14 S.A.S v. France (2014), kohta 149.  
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1.2.2. Rajaukset 

Työn rajaamisen kannalta on syytä tehdä muutama huomio. Ensinnäkin, rituaaliteurastuksiin 

kohdistuvista rajoitteista keskitytään nimenomaan tainnutusvaatimukseen, joka voi itsessään 

toimia esteenä rituaaliteurastusten suorittamiselle tiettyjen uskonnollisten rituaalien mää-

räysten mukaisesti. 

Tutkielma keskittyy Euroopan alueen sääntelyyn, joten ihmisoikeusinstrumenteista EU:n 

perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus sekä niiden tulkintakäytäntö luovat raa-

mit kysymysten käsittelylle. Vaikka uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa 

käsitellään muissakin kansainvälisissä ihmisoikeusinstrumenteissa, voidaan kahta edellä 

mainittua pitää merkittävimpinä instrumentteina Euroopan alueella. EU:n perusoikeuskirja 

ja EIS nauttivat erityistä kunnioitusta unionin alueella, sillä Euroopan unionista tehdyn so-

pimuksen (SEU) 6 artiklan 1 kohdassa todetaan EU:n perusoikeuskirjalla olevan sama oi-

keudellinen arvo kuin EU:n perussopimuksilla. Saman artiklan 3 kohdassa todetaan Euroo-

pan ihmisoikeussopimuksessa taattujen sekä jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperin-

teestä johtuvien perusoikeuksien olevan yleisinä periaatteina osa unionin oikeutta. Vaikka 

järjestelmät toimivat erillään, ne voivat vaikuttaa toisiinsa oikeuskäytännön kautta.15 Euroo-

pan ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntö vaikuttaa vahvasti perusoikeuskirjassa turvat-

tujen oikeuksien ja vapauksien tulkintaan: perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdassa tode-

taan, että siltä osin kuin perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat Euroopan ihmisoikeussopi-

muksessa taattuja oikeuksia, ovat niiden merkitys ja kattavuus samat. Tämä ei kuitenkaan 

estä unionia määräämästä tätä laajemmasta suojasta. Unionin tuomioistuin onkin usein vii-

tannut ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön ratkaisuissaan ja ihmisoikeustuomio-

istuin vuorostaan EU:n lainsäädäntöön ja unionin tuomioistuimen ratkaisuihin.16  

Kaikkien EU:n ja Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden on noudatettava ihmisoikeussopi-

musta ja se suojaa jokaista sopimusvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvaa.17 Perusoikeuskir-

jan 51 artiklan mukaan sen määräykset velvoittavat puolestaan unionin toimielimiä ja lai-

toksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita silloin, kun ne soveltavat unio-

nin oikeutta. Tainnutusvaatimus liittyy kiinteästi lopetusasetuksen soveltamiseen ja perusoi-

keuskirja tulee siten sovellettavaksi. Se onkin erityisen hyödyllinen tarkastelussa, sillä unio-

nin tuomioistuin on juuri tulkinnut sen säännöksiä rituaaliteurastuksia koskevassa 

 
15 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2019, s. 16  
16 Ibid., s. 17. 
17 Ibid., s. 16 ja 18. 
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tapauksessa.18 Molemmista instrumenteista on johdettavissa negatiivisia ja positiivisia vel-

voitteita: pääpiirteissään negatiiviset velvoitteet tarkoittavat valtion velvoitetta olla puuttu-

matta yksilön oikeuksiin, mutta positiiviset velvoitteet edellyttävät valtiolta aktiivisia toimia 

oikeuksien turvaamiseksi.19 Näihin valtiolta odotettaviin aktiivisiin toimiin kuuluu myös yk-

silön oikeuksien suojaaminen muiden yksilöiden loukkauksilta. Täten perus- ja ihmisoikeu-

det vaikuttavat myös yksilöiden tai ei-julkisten toimijoiden välisiin suhteisiin, eli niillä on 

horisontaalivaikutus.20 Rituaaliteurastuksia koskevassa sääntelyssä on kuitenkin pohjimmil-

taan kyse valtioiden puuttumisesta yksilöiden uskonnonvapauteen ja virallisten toimijoiden 

mahdollisesti uskonnollisia yhteisöjä syrjivästä kohtelusta. 

Perusoikeuskirjan 22 artiklassa taattua unionin kunnioitusta kulttuurista, uskonnollista ja 

kielellistä monimuotoisuutta kohtaan ei käsitellä erikseen tässä tutkielmassa. Unionin tuo-

mioistuin kuittasi sen käsittelyn ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. 

viittaamalla yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskevaan argumentointiinsa.21 Artikla 22 jääkin 

usein toissijaiseksi muille, täsmällisemmille oikeuksille, kuten uskonnonvapaudelle tai syr-

jintäkiellolle.22 Ottaen lisäksi huomioon, ettei ihmisoikeussopimus sisällä vastaavaa artiklaa, 

ei sen tarkastelu täsmällisempien artikloiden vanavedessä ole tarpeen tässä tutkielmassa. 

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopi-

muksessa (SopS 6/1976, 11 artikla) turvattu oikeus ruokaan sivuutetaan tarkastelussa, sillä 

se suojaa aliravitsemukselta ja tarkoittaa terveelliseen ja aktiiviseen elämään tarvittavaa, niin 

määrällisesti kuin laadullisesti riittävää ravinnon saantia tai mahdollisuutta sen hankintaan.23 

Oikeus ruokaan ei siis suojaa oikeutta tiettyihin tuotteisiin, kuten lihaan. Lisäksi tainnutta-

matta teurastamisen kielto ei itsessään estä täten tuotetun lihan maahantuontia ja siten saa-

tavuutta. Eläinten teurastukseen kohdistuvia rajoituksia ei tarkastella myöskään omaisuu-

densuojan kannalta, vaikka eläimet sen piiriin kuuluvatkin. Eläinten hyväksyttävää käyttöä 

ja kohtelua on mahdollista säännellä ja omistajat ovat myös vastuussa eläinten 

 
18 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031. 
19 Lawson 2006, s. 108; Akandji-Kombe 2007, s. 5–7.  
20 Akandji-Kombe 2007, s. 14; Kjaerum 2006, s. 44. 
21  Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 94. 
22 Smith 2014, s. 610–611; Benoît-Rohmer 2006, s. 197–198. 
23 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 2010, s. 2–3. Riittävyyteen liittyy kui-
tenkin myös kulttuurillinen ulottuvuus: ruoan tulee olla kyseisessä kulttuurissa hyväksyttyä. Tämä vaatimus 
on merkittävä esimerkiksi ruoka-apua annettaessa, muttei niinkään tässä yhteydessä, kun tarkastelu keskittyy 
EU-maihin, joissa vaihtoehtoisia ravinnonlähteitä on saatavilla ja myös uskonnollisin menetelmin teurastetun 
lihan maahantuonti on sallittua. 
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hyväksyttävästä kohtelusta.24 Näin ollen omistusoikeus ei muodostu kompastuskiveksi tain-

nutusvaatimuksia tarkasteltaessa. Myös elinkeinovapaus jätetään pois tarkastelusta, vaikka 

tainnutusedellytys voikin vaikuttaa rituaaliteurastuksia tekevien teurastajien työhön tai jopa 

estää sen. Tutkielman kohteena on uskonnollisista syistä erityismenetelmin tehtävä teuras-

tus, jota siten motivoivat lähtökohtaisesti uskonnolliset, eivätkä taloudelliset syyt. Taloudel-

linen näkökulma nousee kuitenkin jossain määrin esiin arvioitaessa tainnuttamisvaatimuk-

sesta tehdyn rajatun poikkeuksen käyttöalaa. 

1.3. Menetelmät, aineistot ja yhteys aikaisempiin tutkimuksiin 

Tutkielma rakentuu pitkälti lainopillisen metodin varaan, sillä tutkimuskohteena on voi-

massa oleva oikeus ja tarkoituksena selvittää nykysääntelyn tilaa ja tulkita rituaaliteurastus-

ten kannalta relevanttien normien sisältöä.25 Tutkimuskysymyksen yhteiskunnallisia, kult-

tuurillisia ja eettisiä ulottuvuuksia ei voida kuitenkaan sivuuttaa. Oikeusetiikka tutkii ni-

mensä mukaisesti oikeusnormien sekä oikeudellisten käytäntöjen eettisyyttä, eli oikeuden-

mukaisuutta26 ja myös sen oppeja hyödynnetään varsinkin tutkielman loppupuolella. Tut-

kielma sisältää lisäksi jonkin verran lainsäädännön oikeuspoliittista arviointia ja kriittistä 

tarkastelua, sillä pelkkä lainopillinen sääntelyn tarkastelu ei tekisi oikeutta näin monisyiselle 

kysymykselle.27 Kaijus Ervasti määrittelee oikeuspoliittisen tutkimuksen siten, että sillä on 

pyrkimys tai kyky vaikuttaa oikeudelliseen kehitykseen, kuten oikeuspoliittiseen päätöksen-

tekoon, lainvalmisteluun ja käytäntöihin.28 Tutkielman lopussa esitetäänkin jonkin verran de 

lege ferenda -pohdintaa siitä, mitä kehityskohteita tutkielmassa on havaittu. 

Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. lo-

petusasetuksen sinänsä mahdollistavan kansalliset säännöt, joissa säädetään tainnuttamatta 

teurastamisen kiellosta ja peruutettavissa olevasta tainnutuksesta rituaaliteurastuksissa.29 Tä-

män tutkielman kannalta mielenkiintoisempia ovatkin kysymykset, jotka koskevat rituaali-

teurastuksiin kohdistuvien rajoitusten suhdetta perusoikeuskirjassa turvattuihin oikeuksiin ja 

vapauksiin. Näin ollen tutkielman rakentamisessa hyödynnetään voimakkaasti 

 
24 Eläinten asemasta omaisuutena, ks. Favre 2010. 
25 Tuori 2000, s. 303. 
26 Hirvonen 2011, s. 22, 29. 
27 Lisää menetelmällisistä lähestymistavoista, ks. esim. Sutela ym. 2003, s. 10. 
28 Ervasti 2007, s. 382. 
29 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 47–48. 
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ennakkoratkaisupyynnön uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevia 

kysymyksiä ja unionin tuomioistuimen niihin antamia vastauksia.30 

Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään runsaasti muuta unionin tuomioistuimen sekä ihmisoi-

keustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Rituaaliteurastuksia koskevia ratkaisuja ei ole mon-

taa, mutta muista uskonnonvapautta, yhdenvertaisuutta, syrjintää ja eläinten hyvinvointia 

koskevista ratkaisuista saadaan tukea tarkasteluun. Lisäksi aineistona on käytetty oikeuskir-

jallisuutta, teurastuksen hyvinvointivaikutuksia koskevaa tutkimustietoa sekä jonkin verran 

ajankohtaista uutisointia rituaaliteurastuksiin liittyen. Rituaaliteurastusten vaikutusta eläin-

ten hyvinvointiin on tutkittu paljon, mikä parantaa lainsäätäjän ja -soveltajan mahdollisuuk-

sia tehdä tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja. Tainnutusvaatimuksen vaikutuksista perus- 

ja ihmisoikeuksiin on kirjoitettu oikeustieteellisiä artikkeleita varsinkin 2000-luvulla, kun 

rituaaliteurastuksia koskevia ratkaisuja on annettu sekä kansallisissa että kansainvälisissä 

tuomioistuimissa. Suomessa tai suomeksi aiheesta ei kuitenkaan ole juuri kirjoitettu eikä 

esimerkiksi perustuslakivaliokunta ole käsitellyt uskonnollisista syistä tehtävän teurastuksen 

suhdetta uskonnonvapauteen31. Tutkielma tarjoaa myös – kenties ensimmäisten joukossa – 

kattavan analyysin unionin tuomioistuimen ratkaisusta Centraal Israëlitisch Consistorie van 

België ym. ja vertailee siinä esitettyä argumentaatiota ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-

käytännössä vedettyihin linjoihin. 

1.4. Keskeisiä käsitteitä 

Seuraavien käsitteiden määrittelyssä on lähtökohtana EU:n lopetusasetuksen 2 artiklassa an-

netut määritelmät. 

Eläin. Eläimellä tarkoitetaan tässä työssä lähtökohtaisesti kaikkia selkärankaisia eläimiä, lu-

kuun ottamatta ihmisiä, matelijoita ja sammakkoeläimiä. Tämä tutkielma keskittyy kuiten-

kin elintarviketuotannossa käytettävien maaeläinten teurastukseen, joten esimerkiksi ka-

loista puhuttaessa tämä ilmaistaan erikseen. 

 
30 Ibid., kohta 32, alakohdat 2 ja 3. 
31 HE 154/2018 vp, s. 212. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään kuitenkin katsonut eläinten hy-
vinvoinnin olevan yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja erittäin painava peruste perusoikeuksien rajoituksille. 
Lausunnoissa PeVL 18/2013 vp (s. 2) ja PeVL 2/2013 vp (s. 2) eläinten hyvinvoinnin on katsottu olevan hy-
väksyttävä peruste muun muassa elinkeinovapauden ja omaisuuden suojan rajoittamiseen ja siinä olevan kyse 
eettisestä periaatteesta. Eläinten hyvinvointi kytkeytyy perustuslakivaliokunnan käytännössä vahvasti kivun, 
tuskan ja kärsimyksen välttämiseen parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Teurastus. Teurastuksella tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta, joka 

puolestaan on tarkoituksellisesti aikaansaatu prosessi, jonka tuloksena eläin kuolee. 

Tainnuttaminen. Tainnuttamisella tarkoitetaan tarkoituksellisesti aikaansaatua tapahtumaa, 

joka aiheuttaa tuntemiskyvyn menetyksen ja tajuttomuuden kivuttomasti. Näihin lukeutuvat 

myös välittömän kuoleman aiheuttavat menetelmät. Lopetusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa 

edellytetään, että tajuttomuus ja tuntemiskyvyn menetys säilyy eläimen kuolemaan asti. Tut-

kielman kannalta merkittävin tainnutusmenetelmä on ns. palautuva tainnutus (reversible 

stunning), josta eläin toipuu täysin, ellei verenlaskua aloiteta.32 Tällainen sähköinen lamaan-

nuttaminen on ei-tappava menetelmä, jota kansallinen lainsäätäjä vaati käytettäväksi rituaa-

liteurastuksissa tapauksessa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym.33 

Rituaaliteurastus. Eläimen teurastaminen uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityisme-

netelmiä käyttäen. Se kattaa eläimen teurastamiseen liittyvien toimien sarjan, jonka määrit-

tää uskonto. Näihin mahdollisiin toimiin lukeutuvat eläinten lopetuksen yhteydessä ja lope-

tuspaikassa tapahtuvat toimet, kuten eläinten käsittely, säilytys, liikkumisen rajoittaminen, 

tainnuttaminen ja verenlasku.  

  

 
32 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2001, s. 62. 
33 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 12 ja 13. 
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2. Teurastus toimintana ja rituaaliteurastuksia koskeva lainsäädäntö 

2.1. Pääsäännön mukaiset teurastukset ja rituaaliteurastukset 

2.1.1. Tainnuttamista seuraava teurastus 

EU-oikeuden asettamana pääsääntönä teurastuksissa on, että eläimen saa lopettaa vasta tain-

nuttamisen jälkeen erikseen määriteltyjen menetelmien mukaisesti (lopetusasetuksen 4 ar-

tiklan 1 kohta). Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n mukaan valtaosa 

EU:ssa ihmiskulutukseen teurastetuista eläimistä tapetaan viiltämällä kaulan tai rintakehän 

suuret verisuonet auki siten, että verenhukka johtaa eläimen kuolemaan.34 Teurastusta edel-

tävän tainnuttamisen tarkoituksena on aiheuttaa eläimen tajuttomuus ja tunnottomuus, jotta 

teurastettava eläin ei joudu kokemaan vältettävissä olevaa kipua, kärsimystä, pelkoa ja ah-

distusta.35 

Lopetusasetuksen liitteessä 1 on lueteltu sallitut tainnutusmenetelmät ja niihin liittyvät vaa-

timukset. Menetelmät on jaettu liitteessä toimintatapansa perusteella eri ryhmiin: mekaani-

siin menetelmiin, joihin kuuluvat esimerkiksi pulttipistoolien ja ampuma-aseiden käyttö, 

sähkömenetelmiin, kaasumenetelmiin sekä muihin menetelmiin, joihin kuuluu kuolettava 

ruiske, jota ei kuitenkaan saa käyttää teurastettaessa eläimiä ihmisravinnoksi. Tainnuttamis-

menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään myös menetelmän käytön seurauksien mukaan. 

Pelkät tainnutusmenetelmät aiheuttavat tajunnan menetyksen ja vaativat mahdollisimman 

pian kuoleman varmistavan menettelyn, kuten verenlaskun, jolla varmistetaan, ettei eläin 

enää palaa tajuihinsa. Sen sijaan osa tainnutusmenetelmistä johtaa itsessään eläimen kuole-

maan joko samanaikaisesti tajunnan menetyksen kanssa tai välittömästi sen jälkeen.36 Tain-

nuttamisella ei tutkimusten mukaan ole haitallisia vaikutuksia verenlaskuun eikä lihan laa-

tuun.37 Tainnutusmenetelmän valinnalla on kuitenkin merkitystä eläinten hyvinvoinnin kan-

nalta, sillä kaikki menetelmät eivät vähennä kipua ja kärsimystä yhtä tehokkaasti.38 

 
34 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 5. 
35 Näitä negatiivisia hyvinvointivaikutuksia on todettu mm. tutkimalla eläinten teurastuksessa kokemaa stressiä 
mittaamalla veren kortisolipitoisuutta tainnutettuna ja tainnuttamatta teurastetuilla eläimillä. Ks. esim. Bar-
rasso ym. 2020, s. 39–42. 
36 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 1; Ruokavirasto 11.12.2018. 
37 Ks. esim. Khalid – Knowles – Wotton 2015, s. 18–22 ja Önenç – Kaya 2004, s. 809 ja 814; Tuomio 
17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, kohta 75. 
38 Ks. esim. hiilidioksiditainnutukseen liittyvistä hyvinvointiongelmista EURCAW-Pigs 12.5.2020; Nakyin-
sige ym. 2014; Kauppinen 2020. 
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Tainnutuksen edut eläinten hyvinvoinnille teurastushetkellä on huomioitu useissa yhteyk-

sissä. Euroopan unionin tuomioistuin on vuonna 2019 antamassaan tuomiossa todennut tie-

teellisten tutkimusten osoittaneen, että tainnutus on eläimen hyvinvointia teurastushetkellä 

vähiten vahingoittava menetelmä.39 Myös Suomen hallitus on esityksessään uudeksi eläinten 

hyvinvointilaiksi perustellut verenlaskua edeltävän tainnutuksen vaatimusta sillä, että tie-

teelliset tutkimukset selkeästi osoittavat sen olevan paras mahdollinen tapa välttää teuras-

tukseen liittyvää kipua ja kärsimystä.40 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen 

EFSA:n julkaiseman tieteellisen asiantuntija-arvion mukaan eläimen hyvinvoinnille aiheu-

tuvista vakavista haitoista johtuen eläin tulisi aina tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista. 

Ilman tainnuttamista eläin tuntee kipua viillosta aiheutuvan kudosten repeytymisen johdosta, 

verenpaineen voimakkaan laskun sekä tukehtumisen tunteen, mikäli verta joutuu henkitor-

veen. Tämä kaikki aiheuttaa EFSA:n tieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvioinnin mu-

kaan teurastettavassa eläimessä pelkoa ja ahdistusta, joita aiheuttaa myös teurastusta – tai 

tainnutusta – edeltävä eläimen pitäminen aloillaan toimen suorittamiseksi. Verenlaskun 

aloittamisen jälkeen voi kestää lajista riippuen sekunneista jopa yli 15 minuuttiin ennen kuin 

eläin menettää verenhukan vuoksi tuntokyvyn, ellei sitä tainnuteta.41  

Lopetusasetuksessa määrättyä pääsääntöä eläinten tainnuttamisesta ennen teurastusta voi-

daan edellä esitetyn valossa pitää perusteltuna. Siitä on kuitenkin sallittua poiketa uskonnon-

vapauden turvaamiseksi, kuten jäljempänä esitetään. Uskonnollisten syiden lisäksi myös ta-

loudelliset syyt voivat toimia motiivina tainnuttamatta teurastamiseen, vaikka tätä ei laki 

sallikaan. Euroopan tilintarkastustuomioistuin huomauttaa tuotantoketjun nopeuden olevan 

teurastamotoiminnassa keskeinen tuottavuustekijä ja nostaa ongelmallisena esiin sen, että 

jotkin teurastamot väärinkäyttävät tainnutusta koskevaa poikkeusta tehostaakseen tuotanto-

aan. Toinen taloudellinen peruste tainnuttamatta jättämiseen tai sen puutteelliseen suoritta-

miseen on se, että päähän kohdistuva mekaaninen tainnutus saattaa aiheuttaa vaurioita eläi-

men aivoihin, jolloin aivojen myyminen voi vaikeutua.42 Kolmas taloudellinen syy on se, 

että lihateollisuuden intressissä on pitää lihan lopullinen päämäärä mahdollisimman avoi-

mena ja tainnuttamatta teurastettujen eläinten ruhoista osan voi käyttää uskonnollisten 

 
39Tuomio 26.2.2019 Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, EU:C:2019:137, kohta 47. 
40 HE 154/2018 vp, s. 150. 
41 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 2, 5. Eläimen käyttäytymistä ja aivotoimintaa seuraamalla 
on tutkittu, että tainnuttamattoman eläimen verisuonten viiltämisen ja tunnottomuuden välinen aika on lam-
pailla jopa 20 sekuntia, sioilla jopa 25 sekuntia, naudoilla jopa 2 minuuttia, siipikarjalla jopa yli 2,5 minuuttia 
ja kaloilla joskus jopa yli 15 minuuttia. 
42 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2018, s. 17–18, 31. Lisää tainnuttamista koskevan poikkeuksen väärin-
käytöksistä ks. European Commission 2012. 
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ryhmien kulutukseen ja osan tavanomaisilla markkinoilla.43 Tähän tainnutusvaatimuksesta 

tehdyn rajatun poikkeuksen hyödyntämiseen väärin perustein palataan tarkemmin luvussa 

4.2.5. 

2.1.2. Halal-teurastus 

Islam sisältää useita ruokaa koskevia määräyksiä, ja sana halal tarkoittaa sallittua, jonka 

vastakohta on haram, kielletty. Halal-teurastusta määrittävät säännöt perustuvat Koraaniin, 

kirjattuun traditioon (sunna ja hadith) ja uskonoppineiden näkemyksiin.44 Islamin uskossa 

eläimen kuolemalla on merkitystä ruoan hyväksyttävyyteen, ja rituaaliteurastusten sääntelyä 

tarkasteltaessa merkittäväksi nousevat erityisesti Koraanin jakeet 5:3 ja 2:173 ja niissä olevat 

kiellot käyttää ihmisravinnoksi jo ennen teurastusta kuolleita eläimiä, eläinten verta sekä ns. 

väkivaltaisesti, kuten kuristamalla tai iskusta kuolleita eläimiä. Eläinten hyvinvointia koske-

vat vaatimukset ovatkin osa halal-teurastusta koskevia sääntöjä. Käytännössä teurastukselle 

asetettuihin vaatimuksiin kuuluvat mm. rukouksen lausuminen jokaisen eläimen kohdalla, 

verenlaskun aloittaminen yhdellä viillolla erittäin terävällä veitsellä, joka tulee pitää poissa 

eläimen näkyvistä sekä teurastuksen tapahtuminen siten, etteivät muut eläimet näe sitä. Kun-

nioitus ja huomaavaisuus teurastettavaa eläintä kohtaan ovat halal-teurastuksen eettisiä ta-

voitteita.45 Kirjatussa traditiossa todetaan, että elävän olennon tappaminen tulee tehdä par-

haalla mahdollisella tavalla.46 Rituaaliteurastusten sääntelyn kannalta merkittävä on vaati-

mus siitä, että eläimen tulee olla hengissä, kun verenlaskun aloittava viilto tehdään ja eläi-

men tulee kuolla viillosta aiheutuvaan verenhukkaan.47 Sääntelyn kiistakysymys onkin käy-

tännössä tainnuttaminen, eivätkä muut uskonnon määräämät toimet, kuten rukoukset tai veit-

sen käsittely. Näin ollen näitä vaatimuksia ei käsitellä enempää kuin on tässä tehty eläinten 

hyvinvoinnin kunnioitusta koskevien tarkoitusperien esiin tuomiseksi. 

Tainnuttamisen hyväksyttävyyttä koskevat tulkinnat eriävät uskontokunnan sisällä.48 Eriä-

vät näkemykset pohjaavat osittain erilaisiin Koraanin ja tradition tulkintoihin sekä eriäviin 

käsityksiin teurastuksessa käytettävien menetelmien vaikutuksista.49 Iso-Britanniassa teh-

dyn tutkimuksen mukaan osa muslimeista hyväksyy ennen teurastusta tehtävän 

 
43 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
ECLI:EU:C:2020:695, loppuviite 27. 
44 Anil ym. 2010, s. 1, 3. 
45 Barrasso ym. 2020, s. 39 ja 42. 
46 Anil ym. 2010, s. 5. 
47 Fuseini ym. 2017, s. 143. 
48 Tarkemmin tainnuttamisen hyväksyttävyydestä halal-teurastuksen yhteydessä ks. esim. Salamano ym. 2013. 
49 Anil ym. 2010, s. 1, 3. 



 
 

13 

tainnutuksen, kun taas osa vastustaa sitä pitäen sitä halal-säännösten vastaisena. Ne, jotka 

hyväksyivät tainnutuksen, pitivät pääosin hyväksyttävänä palautuvaa tainnutusta (reversible 

stunning), josta eläin toipuu täysin, ellei verenlaskua aloiteta. Tähän on syynä se, että peruu-

tettavuus osoittaa kuoleman aiheutuneen uskonnon vaatimalla tavalla suoritetusta verenlas-

kusta, eikä tainnutuksesta. Kyselytutkimukseen osallistuneista uskonoppineista 95 % kat-

soisi tainnutettuna teurastetun eläimen lihan olevan halal, jos tainnutustapa ei aiheuttaisi 

kuolemaa tai fyysisiä vammoja eläimelle, eikä haittaisi verenlaskua. Osa näistä vastaajista 

katsoi tainnuttamisen kuitenkin olevan kiellettyä, sillä sitä pidetään epäinhimillisenä ja jul-

mana. Selvä enemmistö (78 %) vastaajista uskoi eläimen kokevan halal-teurastuksessa vain 

alentunutta kipua, sillä veitsen katsotaan toimivan tainnutusvälineenä. Lisäksi moni vastaaja 

uskoi tainnutuksen vaikuttavan haitallisesti verenlaskuun ja lihan laatuun.50 Unionin tuomio-

istuin on kuitenkin todennut, etteivät uskonnollisten oppivirtausten väliset teologiset mieli-

pide-erot eläimen tainnuttamisen kiellon ehdottomuudesta voi horjuttaa rituaaliteurastusta 

koskevan käytännön luonnehdintaa uskonnolliseksi rituaaliksi.51 Näin ollen tainnuttamatta 

teurastaminen on katsottava osaksi muslimien uskonnollista rituaalia. 

2.1.3. Shechita-teurastus 

Juutalaisen uskon mukainen rituaaliteurastustapa shechita on välttämätön juutalaisille hy-

väksyttävän, puhtaaksi katsotun kosher-lihan tuottamiseksi. Kiellettyjen ruoka-aineiden 

nauttimisen katsotaan paitsi olevan Jumalan tahdon vastaista, myös mahdollisesti aiheutta-

van henkilölle hengellistä vahinkoa. Ihmisravinnoksi käyvät vain tietyt eläinlajit, jotka on 

teurastettu viiltämällä eläimen kaula terävällä, sileäteräisellä veitsellä yhdellä katkeamatto-

malla viillolla siten, että henkitorvi, ruokatorvi, kaulalaskimot ja kaulavaltimot katkeavat 

ilman että eläimen pää kuitenkaan irtoaa ruumiista. Veitsen kunto tulee tarkistaa sekä ennen 

että jälkeen viillon ja teurastajan tulee olla läpäissyt shechitan teoriaa ja käytäntöä koskeva 

koulutus.52  

Juutalaisessa uskonnossa on useita eläinten hyvinvointiin tähtääviä määräyksiä ja shechitan 

tavoitteena on eläimen lopettaminen mahdollisimman vähän tuskaa ja kärsimystä tuottavalla 

tavalla. Tainnutusta ennen verenlaskua ei sallita, sillä sen katsotaan vahingoittavan eläintä.53 

 
50 Fuseini ym. 2017, s. 144–145, 150. 
51 Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 51. 
52 Silver 2011, s. 675–677; Zivotofsky 2010, s. 2, 11. 
53 HE 154/2018 vp, MmV, asiantuntijalausunto 13.11.2018, Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvosto. 
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Shechita-teurastusta koskevassa Euroopan komission rahoittamassa Dialrel-raportissa tode-

taan uskonnollisista teksteistä tulkittujen tarkoitusten – kuten eläinten hyvinvoinnin – olevan 

kuitenkin vain tekstejä selittäviä, eikä tulkintaa voida käyttää muuttamaan uskonnollisia 

sääntöjä tai päättämään säännön tarkoitusta.54 Näin ollen uskonnollinen sääntö tainnutta-

matta teurastamisesta pysyy, vaikka tulkittaisiin teurastussääntöjen tavoitteen olevan eläin-

ten hyvinvoinnin suojelu ja todettaisiin tavoitteen saavuttamiseksi olevan tehokkaampiakin 

keinoja. Samassa Dialrel-raportissa esitetään sähköisiin tainnutusmenetelmiin liittyväksi on-

gelmaksi myös se, että tainnutus saattaa aiheuttaa eläimen elimissä vaikeasti havaittavia sai-

rauden merkkejä tai toisaalta peittää sellaisia, jolloin liha ei ole kosher. Eläimen katsotaan 

olevan tarpeen olla tajuissaan teurastushetkellä sen varmistamiseksi, että se on teurastetta-

essa terve ja vahingoittumaton.55 Pulttipistoolin ja sähköisten tainnutusmenetelmien katso-

taan vahingoittavan eläintä siten, ettei siitä saatava liha kelpaa kosher-määritelmän alle. Sen 

sijaan verenlaskun katsotaan tainnuttavan eläin välittömästi ja peruuttamattomasti ja olevan 

siten humaani ja tehokas tainnutus- ja teurastusmenetelmä.56  

Halal-teurastuksesta poiketen juutalaisuudessa on uskonoppineiden välillä konsensus siitä, 

ettei eläimen tainnuttaminen ennen verenlaskua ole Toorassa ja muissa velvoittavissa läh-

teissä esitettyjen periaatteiden mukaista.57 Zivotofskyn mukaan tähän konsensukseen on vai-

kuttanut historia: natsi-Saksa kielsi tainnuttamatta teurastamisen, mutta uskonoppineiden 

kanta säilyi pakottavissakin olosuhteissa tainnuttamisen kieltävänä, minkä jälkeen uskonop-

pineiden keskuudessa on muodostunut yhteisymmärrys siitä, ettei shechitaa edeltävä tain-

nuttaminen ole sallittua missään olosuhteissa.58 Euroopan unionin perusoikeusviraston teke-

män antisemitismiä koskevan kyselytutkimuksen mukaan kyselyyn vastanneista juutalai-

sista 69 % kokisi rituaaliteurastusten kieltämisen todella suureksi tai melko suureksi ongel-

maksi. Kyselyyn osallistui vastaajia 12 maasta, ja maakohtaisesti prosenttiluku vaihteli Ita-

lian 79 %:sta Puolan 38 %:iin. Tulokseen vaikuttaa Puolan lisäksi Ruotsin melko alhainen 

tulos, jonka mukaan vain 44 % vastaajista koki, että rituaaliteurastamisen kielto olisi heille 

ongelma juutalaisina. Tätä selittää kyselyn mukaan osittain se, että tainnuttamatta teurasta-

minen on ollut Ruotsissa kiellettyä jo vuodesta 1937 ja tainnuttamatta teurastettu liha on 

 
54 Zivotofsky 2010, s. 8. 
55 Ibid., s. 16. 
56 Chabad.org 2020. Sivustoa suositteli shechita-teurastusta koskevaksi tiedonlähteeksi Helsingin juutalaisen 
seurakunnan rabbi Samuel Beniard sähköpostikeskustelussa 10.11.2020. 
57 Silver 2011, s. 674. 
58 Zivotofsky 2010, s. 17. 
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siten jo kauan ollut maahantuotua.59 Yhteenvetona voidaan todeta tainnuttamatta teurasta-

misen vaatimuksen olevan juutalaisten shechita-teurastuksessa johdonmukainen ja teuras-

tustavan kieltämistä pidettävän ongelmallisena juutalaisten keskuudessa. 

2.2. Kansainväliset lähtökohdat rituaaliteurastusten sääntelyyn 

2.2.1. Eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön perusta EU:ssa 

Ensimmäinen eläinten hyvinvointia koskeva EU-tason säädös annettiin EU:n neuvoston 

edeltäjän, Euroopan yhteisöjen neuvoston toimesta vuonna 1974. Kyseessä oli direktiivi 

74/577/ETY teurastettavien eläinten tainnutuksesta, joka asetti vaatimuksen eläinten tain-

nuttamisesti välittömästi ennen teurastusta (1 artikla), mutta direktiivillä ei ollut vaikutusta 

kansallisiin säännöksiin, jotka koskivat uskonnollisiin menoihin liittyviä erityisiä teurastus-

menetelmiä (4 artikla).60 On merkillepantavaa, että eläinten tainnutus teurastamisen yhtey-

dessä katsottiin niin tärkeäksi aiheeksi, että ensimmäinen unionin tasoinen eläinten hyvin-

vointia koskeva säädös käsitteli sitä. Direktiivin johdanto-osassa katsotaan, että ”yhteisön 

on aloitettava toimet kaikenlaisen eläimiin kohdistuvan julmuuden lopettamiseksi”. Oikeus-

perusta eläinten hyvinvointiin tähtääville asetuksille ja direktiiveille oli kuitenkin hyvin ra-

jallinen, sillä perustamissopimukset mahdollistivat lähinnä jäsenmaiden välisen maatalous-

tuotteiden kaupan sääntelyn.61 Vuonna 1992 Maastrichtin sopimukseen liitettiinkin ei-sitova 

julistus eläinten hyvinvoinnista, mutta merkityksellisempi askel otettiin vuonna 1997, kun 

Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettiin pöytäkirja (N:o 33) eläinten suojelusta 

ja hyvinvoinnista.62 Pöytäkirjassa tunnustetaan eläinten asema tuntevina olentoina ja edelly-

tetään, että yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti 

huomioon laatiessaan ja pannessaan täytäntöön yhteisön maatalous- ja liikennepolitiikkaa, 

sisämarkkinoita ja tutkimuspolitiikkaa. Pöytäkirjassa on kuitenkin lisätty, että samalla tulee 

kunnioittaa erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen 

 
59 European Union Agency for Fundamental Rights 2018a, s. 70–71. Suomi ei kuulunut kyselytutkimukseen 
osallistuneisiin maihin. 
60 European Commission 2020, s.1. Direktiivin 74/577/ETY voimassaolo päättyi 1.1.1995. Selvyyden vuoksi 
nostettakoon esiin, että Euroopan unionia edelsivät 1970-luvulla Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), Eu-
roopan talousyhteisö (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), joille oli 1960-luvun lopulla perus-
tettu yhteinen neuvosto ja yhteinen komissio. Lisää unionin historiasta ks. esim. McAllister 2009. 
61 Vapnek – Chapman 2010, s. 21. 
62 European Parliamentary Research Service 2018, s. 11. 
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perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. Unionin 

tuomioistuimen mukaan pöytäkirjassa vahvistetaan eläinten hyvinvointi yhteisön arvona.63  

Pöytäkirjan ydinsisältö kopioitiin vuonna 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen 

myötä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 13 artiklaan, joka kuuluu 

seuraavasti: 

Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin maatalous-, kalastus- ja liikennepolitiik-

kaa, sisämarkkinoita sekä politiikkaa tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja avaruu-

den aloilla unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvin-

voinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskon-

nollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvalti-

oiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja. 

SEUT 13 artikla antaa siten perussopimusten tasoisen lähtökohdan eläinten hyvinvoinnin 

edistämiselle unionissa.64 EU:n eläinten hyvinvointia koskevan politiikan tavoitteet, periaat-

teet ja rajat juontuvat tästä perussopimuksen artiklasta.65 Perustuslakivaliokunta on kiinnit-

tänyt huomiota siihen, että myös EU:n jäsenvaltiot ovat artiklan myötä sitoutuneet eläinten 

hyvinvoinnin vaatimusten täysimääräiseen huomioon ottamiseen unionin lainsäädännön täy-

täntöönpanossa.66 Rituaaliteurastukset liittyvät erityisesti unionin maatalouspolitiikkaan 

sekä sisämarkkinoihin ja artikla tulee siten sovellettavaksi. 

SEUT 13 artiklan loppuosa heijastaa perusoikeuskirjan 22 artiklassa ilmaistua vaatimusta 

siitä, että EU kunnioittaa kulttuurista, uskonnollista ja kielellistä monimuotoisuutta. Eläinten 

hyvinvoinnin puolestapuhujat ovat kritisoineet loppuosaa siitä, että se antaa jäsenmaille liian 

laajat mahdollisuudet poiketa hyvinvoinnin vaatimuksista, mutta toisaalta on esitetty, ettei 

eläinten hyvinvointia koskevaa lauseketta olisi kenties lainkaan hyväksytty ilman kulttuuri-

sia ja uskonnollisia seikkoja koskevaa joustovaraa67. Rituaaliteurastusten lisäksi tätä jousto-

varaa on hyödynnetty mm. koskien inuittien perinteisiä metsästystapoja, kun on säännelty 

 
63 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 3; Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and 
Others. v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 6. 
64 Vapnek – Chapman 2010, s. 22. 
65 European Commission 2020, s.1. 
66 PeVL 2/2013 vp, s. 2. 
67 Vapnek – Chapman 2010, s. 22. 
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hyljetuotteiden kauppaa EU:ssa68, sekä härkätaisteluiden jättämisessä EU-sääntelyn ulko-

puolelle69.  

2.2.2. Neuvoston asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 

Neuvoston asetusta (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä on so-

vellettu vuodesta 2013. Lopetusasetus sääntelee elintarvikkeiden, villan, nahan, turkisten tai 

muiden tuotteiden tuotantoa varten kasvatettujen tai pidettyjen eläinten70 lopetusta sekä 

joukkolopetuksia ja näihin liittyviä toimia (1 artikla). Lopetusasetusta ei sen 1 artiklan mu-

kaan sovelleta silloin, kun eläimiä lopetetaan metsästyksen tai virkistyskalastuksen yhtey-

dessä tai osana kulttuuri- tai urheilutapahtumia eikä myöskään toimivaltaisen viranomaisen 

valvonnassa suoritettavien tieteellisten kokeiden aikana tai kun omistaja teurastaa siipikar-

jaa, kaneja ja jäniksiä teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa. 

Asetuksen tavoitteena on minimoida eläinten kärsimys teurastuksen yhteydessä ja myös 

unionin tuomioistuin on vahvistanut eläinten hyvinvoinnin suojelun olevan lopetusasetuksen 

ensisijainen päämäärä ja tärkeä unionin arvo.71 Tainnuttaminen on teuraseläinten kärsimyk-

sen minimoinnissa keskeisin tekijä ja teurastusta edeltävä tainnuttaminen onkin lopetusase-

tuksen tärkeimpiä vaatimuksia.72 

Lopetusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan pääsäännön mukaan eläimiä saa lopettaa vasta tain-

nuttamisen jälkeen ja eläimen tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä sen 

kuolemaan saakka. Saman artiklan 4 kohta asettaa poikkeuksen, jonka mukaan ”1 kohdan 

vaatimuksia ei sovelleta teurastettaessa eläimiä uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityis-

menetelmiä käyttäen, edellyttäen, että teurastus tapahtuu teurastamossa”. Näin ollen EU-

lainsäädäntö ei vaadi eläimen tainnuttamista rituaaliteurastusten yhteydessä. Unionin 

 
68 Smith 2014, s. 626. 
69 Vastaus parlamentin kysymykseen komissiolle 23.4.2009. Paitsi ettei härkätaisteluita ole kielletty, on EU:n 
maataloustukia ollut mahdollista hyödyntää härkätaisteluissa käytettävien eläinten kasvattamiseen, mikä on 
aiheuttanut keskustelua. Maataloustukien saamisen on mahdollistanut se, ettei eläimen lopullisella käyttötar-
koituksella ole merkitystä tuen saamiseen. Maataloustukisääntelyyn on kuitenkin tulossa rajoituksia härkätais-
teluja varten kasvatettavia eläimiä koskeviin tukiin. Tästä aiheesta lisää ks. esim. Vastaus parlamentin kysy-
mykseen komissiolle 14.12.2020; Apelblat 27.10.2020. 
70 Lopetusasetuksen 1 artiklan mukaan kaloihin kuitenkin sovelletaan ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan vaati-
musta varjella niitä vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toi-
mien aikana. Asetuksen johdanto-osan 6 ja 11 perustelukappaleissa todetaan, että asetuksessa säädetään kalo-
jen osalta vain pääperiaatteesta, sillä niiden fysiologiset ominaisuudet ja lopetusolosuhteet poikkeavat merkit-
tävästi maaeläinten ominaisuuksista ja teurastuksesta, ja kalojen tainnuttamista koskevaa tutkimustietoa on 
vähemmän. Näin ollen EU-lainsäätäjä katsoi, että kaloja koskien on tarpeellista hankkia lisää tieteellisiä lau-
suntoja ja taloudellisia arviointeja ja vahvistettava myöhemmin erilliset normit.  
71 Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohdat 63 ja 64.  
72 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 1. 
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tuomioistuin on ratkaisukäytännössään katsonut, että lopetusasetuksen 4 artiklan 4 kohdasta 

johtuva sääntö suorittaa rituaaliteurastukset EU-lainsäädännön vaatimukset täyttävissä teu-

rastamoissa ”ei merkitse minkäänlaista rajoitusta perusoikeuskirjan 10 artiklassa taattuun 

muslimien uskonnonvapautta koskevaan oikeuteen”, sillä siinä katsotaan olevan kyse aino-

astaan rituaaliteurastusten ”teknisestä ohjauksesta”.73 Sen sijaan tainnuttamisvaatimuksessa 

ei voida katsoa olevan kyse rituaaliteurastusten teknisestä ohjauksesta, sillä se puuttuu suo-

raan rituaaliteurastuksen sisältöä koskeviin vaatimuksiin, eikä sen puitteisiin. 

Lopetusasetuksen 26 artikla käsittelee tiukempia kansallisia sääntöjä, ja sen 1 kohdassa to-

detaan, ettei asetus estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa sen voimaantuloajankohtana voi-

massa olleita kansallisia sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa eläinten laajempi suo-

jelu lopetuksen yhteydessä. Jo voimassaolleiden sääntöjen säilyttämisen lisäksi jäsenvaltiot 

voivat 26 artiklan 2 kohdan mukaan antaa eläinten laajemman suojelun varmistamiseksi tiu-

kempia kansallisia sääntöjä tietyillä, artiklassa nimetyillä aloilla. Näihin kuuluu c alakohdan 

mukaan myös 4 artiklan 4 kohdan mukainen eläinten rituaaliteurastus ja siihen liittyvät toi-

met. Näin ollen rituaaliteurastuksia koskien saa antaa tiukempia kansallisia sääntöjä eläinten 

laajemman suojelun varmistamiseksi lopetuksen yhteydessä. Näiden tiukempien sääntöjen 

ulottuvuudesta on kuitenkin ollut epäselvyyttä: saavatko tiukemmat kansalliset säännöt kiel-

tää täysin tainnuttamatta teurastamisen vai voidaanko kansallisin säännöin asettaa ainoas-

taan toteutusta koskevia vaatimuksia? Tähän kysymykseen voidaan hakea tulkinta-apua lo-

petusasetuksen johdanto-osan 18 perustelukappaleesta, joka kuuluu seuraavasti: 

- - Koska jäsenvaltioiden erilaisista olosuhteista johtuen uskonnolliseen teurastuk-

seen liittyvät yhteisön säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä eri 

tavoin ja koska kansallisissa säännöissä otetaan huomioon näkökohtia, jotka mene-

vät tämän asetuksen tarkoitusta pidemmälle, on tärkeätä, että ennen teurastusta 

 
73 Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohdat 58–59, 83. Tapauksessa oli kyse tainnuttamatto-
mien eläinten rituaaliteurastuksista tilapäisissä teurastuslaitoksissa. Belgian Flanderin hallintoalueella lakattiin 
vuonna 2015 myöntämästä hyväksyntöjä tilapäisille teurastuslaitoksille, joissa hyväksyttyjen teurastamojen 
ohella oli saatu järjestää islamilaisen uhrijuhlan aikana rituaaliteurastuksia teurastamojen kapasiteettivajeen 
paikkaamiseksi. Syynä muutokseen oli se, että tilapäisten laitosten katsottiin olevan vastoin lopetusasetuksen 
säännöksiä ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdassa, luettuna yhdessä asetuksen 2 artiklan k alakohdan kanssa, 
vahvistettua sääntöä, jonka mukaan uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen teuras-
tettavat eläimet voidaan teurastaa ilman tainnuttamista vain teurastamoissa, jotka vastaavat asetuksen N:o 
853/2004 vaatimuksia. Tilapäiset teurastuslaitokset eivät vaatimuksia täyttäneet. Tuomioistuin kuitenkin huo-
mautti, että lopetusasetuksen säännösten pätevyyttä on tutkittava ottaen huomioon kaikkien jäsenmaiden ti-
lanne, eikä säännöksen pätevyyteen perusoikeuskirjan 10 artiklaan nähden vaikuta se, että sen soveltaminen 
voisi rajoittaa rituaaliteurastusten suorittamista jonkin jäsenvaltion jollakin alueella – kyseisessä tapauksessa 
muutamissa Flanderin alueen kunnissa (ratkaisun kohdat 72–74). 
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tapahtuvaa eläinten tainnutusta koskeva poikkeus säilytetään74 niin, että kullekin jä-

senvaltiolle jätetään kuitenkin tietty määrä toimivaltaa. Näin ollen tässä asetuksessa 

kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklassa vahvistettua uskon-

non vapautta ja oikeutta tunnustaa uskontoa - -  

Jäsenvaltioiden liikkumavaraa käsittelee myös johdanto-osan 57 perustelukappale: 

 Euroopan kansalaiset odottavat, että eläimiä teurastettaessa noudatetaan hyvin-

vointia koskevia vähimmäissäännöksiä. Joillakin aloilla myös kansalliset käsitykset 

ohjaavat asennoitumista eläimiin, ja joissakin jäsenvaltioissa vaaditaankin yhteisön 

tasolla hyväksyttyjä säännöksiä laajempien hyvinvointisäännösten voimassapitoa tai 

käyttöönottoa. Eläinten edun nimissä on tarkoituksenmukaista myöntää jäsenvalti-

oille tiettyä liikkumavaraa pitää voimassa tai joillakin tietyillä aloilla antaa laajem-

pia kansallisia sääntöjä edellyttäen, ettei tästä aiheudu haittaa sisämarkkinoiden toi-

minnalle. - - 

Jäsenvaltiolle jätetyt ”tietty määrä toimivaltaa” ja ”tietty liikkumavara” ovat kuitenkin epä-

määräisesti ilmaistu, eikä ihme, että tämän toimivallan rajoja on selvitetty unionin tuomio-

istuimessa. Tuomioistuinkin on todennut, että lopetusasetuksen 26 artiklan 2 kohdan c ala-

kohdassa, luettuna yhdessä johdanto-osan 18 ja 57 perustelukappaleen kanssa, annetaan jä-

senvaltioille oikeus poiketa 4 artiklan 4 kohdasta eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi, mut-

tei täsmennetä tämän oikeuden rajoja.75 Niinpä tämä on jäänyt tuomioistuimen tehtäväksi. 

Unionin tuomioistuin on todennut aiemmassa, vuonna 2018 annetussa ratkaisussa Liga van 

Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW and Others v. Vlaams 

Gewest, että 4 artiklan 4 kohdan sallima poikkeus tainnutuksesta rituaaliteurastusten yhtey-

dessä ilmaisee unionin lainsäätäjän positiivista sitoutumista siihen, että eläinten teurastami-

nen ilman edeltävää tainnuttamista sallitaan, jotta varmistetaan uskonnonvapauden kunni-

oittaminen.76 Se, että unionin tasolla on sallittu tainnuttamatta teurastaminen, ei kuitenkaan 

tarkoita, että kaikkien jäsenmaiden tulisi se sallia. Tämä käy ilmi joulukuussa 2020 annetusta 

ratkaisusta Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. Ratkaisussa unionin tuomiois-

tuin toisti aikaisemman kantansa siitä, että 4 artiklan 4 kohdan poikkeuksella 

 
74 ”Säilyttäminen” viittaa lopetusasetuksella kumottuun direktiiviin 93/119/EY, jossa säädettiin tainnutusta 
koskevasta poikkeuksesta teurastamossa tapahtuvan uskonnollisen teurastuksen yhteydessä. 
75 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 24. 
76 Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohdat 56–57.   
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tainnuttamisvaatimuksesta on pyritty uskonnonvapauden kunnioittamiseen. Lisäksi tuomio-

istuin katsoi, että lopetusasetuksessa laaditut raamit toisaalta uskonnon kunnioittamisesta ja 

toisaalta mahdollisuudesta antaa tiukempia sääntöjä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi 

heijastavat SEUT 13 artiklan määräystä. Lopputuloksena lopetusasetuksen asettamista ra-

joista rituaaliteurastusten kansallisille rajoituksille unionin tuomioistuin totesi, ettei lopetus-

asetus itsessään luo tarvittavaa tasapainoa eläinten hyvinvoinnin ja uskonnonvapauden vä-

lille, vaan jäsenvaltioiden on tehtävä tasapainottaminen itse lopetusasetuksen antamissa raa-

meissa.77 

Lopuksi on nostettava esiin lopetusasetuksen 26 artiklan 4 kohta, jonka mukaan jäsenvaltio 

ei saa estää tai haitata toisessa jäsenvaltiossa lopetetuista eläimistä saatujen eläinperäisten 

tuotteiden laskemista liikkeeseen alueellaan sillä perusteella, ettei näiden eläinten lopetuk-

sessa ole noudatettu sen kansallisia, eläinten laajempaan suojeluun lopetuksen yhteydessä 

tähtääviä sääntöjä. Näin ollen tavaroiden vapaa liikkuvuus koskee myös tainnuttamatta teu-

rastettua lihaa, vaikka jäsenvaltio ei sallisikaan kyseistä teurastusmenetelmää omalla alueel-

laan. Tämä sääntö turvaa uskonnollisten yhteisöjen jäsenten mahdollisuuden syödä uskon-

tonsa asettamien määräysten mukaisesti teurastettua lihaa myös kyseiset teurastukset kieltä-

vissä jäsenvaltioissa. Täysin ongelmatonta tähän sääntöön nojautuminen ei kuitenkaan ole, 

kuten tutkielman lopussa luvussa 5 käy ilmi. 

2.2.3. Teuraseläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus 

Lopuksi voidaan nostaa lyhyesti esiin Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden vuonna 1979 laa-

tima teuraseläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus (SopS 48/1992). Sen 12 

artiklassa asetetaan pääsäännöksi eläinten tainnuttaminen sopivalla tavalla ennen teurasta-

mista. Kuitenkin 17 artiklan 1 kappaleessa sallitaan sopimusvaltioiden tehdä tainnutusta kos-

keviin vaatimuksiin poikkeuksia muutamissa tilanteissa, mukaan lukien uskonnollisten ritu-

aalien mukainen teurastus. Saman artiklan 2 kappaleessa asetetaan poikkeusmahdollisuutta 

hyödyntäville valtioille velvoite varmistaa, että nämä eläimet säästyvät kaikelta vältettävissä 

olevalta kivulta ja kärsimykseltä teurastuksen aikana. Sopimuksessa ei siis vaadita sopimus-

valtioita sallimaan uskonnollisten rituaalien mukainen tainnuttamatta teurastaminen, vaan 

ainoastaan annetaan valtioille mahdollisuus siihen. Sopimuksen yleisperiaatteita käsittele-

vän 2 artiklan 2 kohdassa tähdennetään lisäksi, ettei mikään yleissopimuksen määräys estä 

 
77 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 16 ja 47. 
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sopimusvaltioita säätämästä ankarampia määräyksiä eläinten suojelemiseksi. Euroopan neu-

voston jäsenmaista vain hieman yli puolet on ratifioinut sopimuksen.78 Tämä yleissopimus 

ei siten juuri tuo lisäarvoa rituaaliteurastusten sääntelyn tarkasteluun, mutta ilmentää myös 

Euroopan neuvoston huolta eläinten hyvinvoinnista lopetushetkellä. 

2.3. Rituaaliteurastuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö 

2.3.1. Suomen kansalliset säännökset 

Suomen voimassa olevan eläinsuojelulain (247/1996) eläinten lopetusta koskevan 2 a luvun 

32 §:ssä asetetaan yleiset vaatimukset eläinten lopettamiselle. Pääsääntönä on, että eläin on 

lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla menetel-

mällä ja tekniikalla. Tätä vaatimusta täsmennetään 33 §:ssä, jossa määrätään, että teurastet-

tava eläin on tainnutettava tai lopetettava ennen verenlaskun aloittamista. Tätä vaatimusta ei 

kuitenkaan sovelleta luonnonvaraisiin eläimiin eikä eräiden siipikarjaan kuuluvien lintujen 

teurastukseen silloin, kun se tapahtuu muualla kuin teurastamossa omistajan omaan kulutuk-

seen. Näiden soveltamisalan rajoitusten lisäksi 33 b §:ssä sallitaan uskonnollisista syistä 

noudatettava erityinen teurastustapa, jossa verenlasku aloitetaan tainnuttamisen kanssa sa-

manaikaisesti. Tällainen erityinen teurastustapa on sallittu ainoastaan teurastamossa tarkas-

tuseläinlääkärin läsnä ollessa. Verenlaskun aloittamista samanaikaisesti tainnuttamisen 

kanssa on kritisoitu siitä, että sen käytännön toteutus on hankalaa, ellei mahdotonta, kun 

toimenpiteet pitäisi suorittaa yhtä aikaa. Lampaat ja naudat tainnutetaankin tästä syystä Suo-

messa käytännössä aina ennen verenlaskun aloittamista, vaikka kyseessä olisi rituaaliteuras-

tus.79 

Sääntelyyn kaavaillaankin parhaillaan muutosta. Vuoden 2019 keväällä maakuntauudistuk-

sen kaatumisen myötä rauenneessa esityksessä eläinten hyvinvoinnista annettavaksi laiksi 

ehdotetaan, että teurastettava eläin olisi aina tainnutettava ennen verenlaskun aloittamista. 

Luonnoksen 64 §:ssä säädettäisiin keskeisistä periaatteista tuotantoeläinten teurastuksessa. 

Pykälän 1 momentissa kiellettäisiin verenlaskun aloittaminen ennen kuin eläin on asianmu-

kaisesti tainnutettu tai lopetettu kyseisen eläinlajin tainnutukseen tai lopetukseen soveltu-

valla menetelmällä. Lakimuutos vaikuttaisi paitsi uskonnollisiin teurastuksiin myös siipikar-

jan teurastamiseen omistajan yksityiskäyttöön. Tätä muutosta perustellaan sekä Euroopan 

 
78 Council of Europe 2021. 
79 HE 154/2018 vp, s. 28. 
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elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tieteellisen komitean suosituksella80 eläinten 

tainnuttamisesta ennen verenlaskua että muiden Pohjoismaiden tainnuttamatta teurastamisen 

kieltävillä linjauksilla. Lisäksi esityksessä todetaan eläinten hyvinvoinnin olevan tunnustettu 

arvo suomalaisessa yhteiskunnassa. Esityksessä katsotaan, että lakimuutos voidaan nähdä 

uskonnonvapauteen kohdistuvana rajoituksena, mutta arvioidaan kuitenkin uskonnonvapau-

den rajoitusedellytysten täyttyvän ja lakimuutoksen olevan siten hyväksyttävä. Esityksessä 

arvioidaan myös, ettei lakimuutos vaikuttaisi kotimaisen halal-lihan kysyntään tai saatavuu-

teen eikä jo harjoitettaviin teurastuskäytäntöihin, sillä uskonnollisista syistä erityisellä teu-

rastustavalla teurastetut naudat ja lampaat on nykyisen sääntelyn mahdollistamasta poik-

keuksesta huolimatta käytännössä tainnutettu ennen verenlaskun aloittamista.81 

Manner-Suomen tainnutusta koskevasta sääntelystä poikkeaa Ahvenanmaa. Ahvenanmaan 

itsehallintolain (1144/1991) mukaan maakunnalla on lainsäädäntövalta mm. maataloutta ja 

eläinsuojelua koskevissa asioissa (18 §:n kohdat 15 ja 17). Eläinsuojelua koskevan maakun-

talain (Djurskyddslag för landskapet Åland, 1998:95) 32 §:n 1 momentissa onkin säädetty 

eläinten teurastamisesta siten, että teurastettava eläin on lopetettava tai tainnutettava ennen 

verenlaskua. Näin ollen Ahvenanmaalla on jo voimassa sellainen tainnutusvaatimus, jota 

muualle Suomeen kaavaillaan. 

2.3.2. Kansalliset säännökset muualla Euroopassa 

EU-jäsenmaissa ja Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa ei voida katsoa olevan kon-

sensusta tainnuttamatta teurastamisen hyväksyttävyydestä.82 Osa jäsenmaista vaatii eläimen 

tainnuttamista ennen teurastusta, eikä tee poikkeuksia myöskään uskonnollisten teurastusten 

suhteen. Norja kielsi tainnuttamatta teurastamisen vuonna 1929 ja Ruotsi vuonna 1937. 

Näissä maissa eläin on aina tainnutettava ennen verenlaskua.83 Tanskan eläinsuojelulaki vaa-

tii eläimen teurastuksen olevan mahdollisimman nopea ja kivuton ja mahdollistaa tarkem-

pien määräysten antamisen alemmantasoisilla säädöksillä. Tainnuttamatta teurastaminen 

 
80 European Food Safety Authority (EFSA) 2004. 
81 HE 154/2018 vp s. 28–29, 52, 212.  
82 Sopimukseen Euroopan talousalueesta (Eta-sopimus) kuuluvia valtioita, jotka eivät kuitenkaan kuulu Euroo-
pan unioniin, ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Eta-sopimuksen jäsenvaltioina myös niitä sitoo EU:n neu-
voston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä. 
83 Ruotsin lainsäädännöstä ks. Djurskyddslag (2018:1192) 5 kapitel 1 §, saatavilla osoitteessa https://www.riks-
dagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192 
(viitattu 9.11.2020). Norjan tainnutusmääräyksestä ks. Lov om dyrevelferd (LOV-2009-06-19-97) 12 §, saata-
villa osoitteessa https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=LOV%20OM%20DYREVELFERD 
(viitattu 9.11.2020). 
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kiellettiinkin asetuksella vuonna 2014.84 Islannin lainsäädäntö ei myöskään tee erottelua eri 

eläinlajien välillä, vaan vaatii kaikkien eläinten tainnuttamista ennen verenlaskun aloitta-

mista ja tajuttomuuden jatkumista eläimen kuolemaan saakka.85 Slovenia on myös kieltänyt 

tainnuttamatta teurastamisen uskonnollisten teurastusten yhteydessä. Tästä poikkeuksena on 

siipikarjan ja jäniseläinten teurastaminen muualla kuin teurastamossa yksityiseen käyt-

töön.86 Sveitsissä selkärankaisten eläinten ja rapujen tainnuttamatta teurastaminen on kiel-

lettyä. Siipikarjan teurastaminen uskonnollisten menetelmien mukaisesti muodosti tähän 

poikkeuksen, mutta poikkeus poistettiin vuonna 2018.87 Myös Liechtensteinilla oli käytössä 

samanlainen siipikarjaa koskeva poikkeus ja myös se poisti poikkeuksen vuonna 2018, jol-

loin kaikki selkärankaisten eläinten tainnuttamatta teurastaminen tuli valtiossa kielletyksi.88  

Osa EU-maista vaatii eläimen tainnuttamista sen jälkeen, kun verenlaskun aloittava viilto on 

tehty. Verenlaskun aloittavan viillon jälkeen tehtävä tainnutus on eläinten hyvinvoinnin kan-

nalta huonompi vaihtoehto, kuin ennalta tehty tainnutus.89 Näihin maihin kuuluvat Itävalta, 

Viro, Kreikka ja Latvia. Itävallassa eläimet täytyy pääsääntöisesti tainnuttaa ennen veren-

laskua, mutta rituaaliteurastuksia varten on mahdollisuus saada lupa, mikäli uskonnon mää-

räykset vaativat tainnuttamatta teurastamista ja tietyt ehdot täyttyvät. Näihin ehtoihin lukeu-

tuvat teurastuksen tapahtuminen tainnuttamatta teurastamista varten perustetuissa ja viran-

omaisten auktorisoimissa teurastamoissa sekä velvoite tainnuttaa eläin välittömästi isot ve-

risuonet avaavan viillon tekemisen jälkeen.90 Myös Virossa on käytössä lupajärjestelmä, 

jossa luvan saamiselle asetetaan useita ehtoja. Ehtojen täyttämisen lisäksi hakijana olevan 

uskonnollisen yhdistyksen tulee hakemuksessaan antaa tarkat tiedot myös teurastettavien 

 
84 Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr (BEK nr 135 af 14/02/2014), 9 §, saatavilla osoitteessa 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/135 (viitattu 9.11.2020). 
85 Lög um velferð dýra (2013 nr. 55) artikla 21, saatavilla osoitteessa https://www.althingi.is/la-
gas/150c/2013055.html (viitattu 9.11.2020), englanninkielinen epävirallinen käännös saatavilla osoitteessa 
https://www.mast.is/static/files/library/Regluger%C3%B0ir/55_2013LogVelferddyraEN1505.pdf.  
86 Zakon o zaščiti živali ZZZiv (Animal Protection Act), (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 
98/99, 3.12.1999) artikla 25, saatavilla osoitteessa http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1353 (vii-
tattu 9.11.2020). 
87 Tierschutzverordnung (TSchV) (23.4.2008, muutettu 10.1.2018, AS 2018 573) artiklat 178 ja 178a, saata-
villa osoitteessa https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20080796/index.html (viitattu 
9.11.2020). Artiklassa 178a mahdollistetaan kuitenkin sammakoiden tainnuttamatta teurastus tietyin edelly-
tyksin. 
88  Tierschutzgesetz (TSchG) (Animal Welfare Act), 23.9.2010, 2010.333, artikla 20, saatavilla osoitteessa 
https://www.gesetze.li/konso/pdf/2010333000?version=2 (viitattu 10.11.2020); Tierschutzverordnung 
(TSchV) (Animal Welfare Regulation), 14.12.2010, 2010.425, artikla 178, saatavilla osoitteessa 
https://www.gesetze.li/konso/pdf/2010425000?version=6, (viitattu 10.11.2020). 
89 Binder 2010, s. 241. 
90 Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG) (Federal Act on the Protection of 
Animals) (118/2004) 32 §, saatavilla osoitteessa https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFas-
sung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003541 (viitattu 10.11.2020). 
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eläinten määrästä ja lihan käyttötarkoituksesta. Viranomainen voi evätä luvan muiden pe-

rusteiden ohella siksi, että se arvioi teurastettavien eläinten määrän olevan liian suuri suh-

teessa yhteisön jäsenten tarpeisiin.91 Viron sääntelyä pidetään kansainvälisesti vertailtuna 

tiukkana, vaikka se sallii uskonnollisen teurastamisen ilman etukäteistä tainnutusta.92 Myös 

Kreikan lainsäädäntö mahdollistaa uskonnollisista syistä tapahtuvan teurastamisen ilman 

viiltoa edeltävää tainnutusta, mutta vaatii muiden kuin siipikarjaan kuuluvien eläinten tain-

nuttamisen verenlaskun aloittamisen jälkeen.93 Latviassa määräykset ovat jotakuinkin vas-

taavat kuin Kreikassa.94 

Enemmistö EU-maista on kuitenkin lainsäädännössään mahdollistanut uskonnollisin erityis-

menetelmin tehtävän teurastamisen ilman minkäänlaista tainnutusta, vaikka teurastuksia 

koskeva pääsääntö on tainnuttaa teurastettavat eläimet ennen verenlaskua. Ranskassa ylei-

sestä tainnuttamisvaatimuksesta on mahdollista poiketa uskonnollisissa teurastuksissa, mi-

käli viranomainen on myöntänyt teurastamolle luvan laissa asetettujen ehtojen täytyttyä. 

Näihin ehtoihin lukeutuu myös se, että tainnutusta koskevan poikkeuksen hyväksikäytön tu-

lee vastata kaupallista kysyntää.95 Tainnuttamatta teurastetun lihan maastavientiä ei kuiten-

kaan ole rajoitettu ja se muodostaakin noin kolmanneksen Ranskasta ulkomaille viedystä 

lihasta.96 Saksa sen sijaan mahdollistaa tasalämpöisten eläinten tainnuttamatta teurastamisen 

uskonnollisista syistä ainoastaan Saksassa olevien uskonnollisten yhteisöjen tarpeisiin, eikä 

lihaa saa viedä ulkomaille. Lisäksi tainnuttamatta teurastamisen tulee olla välttämätöntä ky-

seiselle yhteisölle. Tämän toteaminen edellyttää tapauskohtaista arviointia sitä, voisiko yh-

teisön tarpeisiin vastata jollakin toisella keinolla, kuten esimerkiksi vain päähän kohdistettua 

sähkötainnutusta (electronarcosis) käyttäen teurastetulla lihalla.97 Myös Saksan perustusla-

kituomioistuin on katsonut rituaaliteurastukset sallituiksi tiukkojen ehtojen täyttyessä.98 

 
91 Loomakaitseseadus (RT I 2001, 3, 4) 17 §, saatavilla osoitteessa https://www.riigitea-
taja.ee/akt/113032019016, englanninkielinen virallinen käännös saatavilla osoitteessa  https://www.riigitea-
taja.ee/en/eli/530102013045/consolide (viitattu 10.11.2020). 
92 Law Library of Congress 2018, s. 7. 
93 Ibid., s. 11. 
94 European Commission Food and Veterinary Office 2014, kohta 35, s. 7. 
95 Code rural et de la pêche maritime, artikkeli R214-70. Saatavilla osoitteessa https://www.le-
gifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000035664621/2018-03-05/ (viitattu 10.11.2020). 
96 Law Library of Congress 2018, s. 10. 
97 Tierschutzgesetz (Animal Welfare Act), 18.5.2006, 4a §. Saatavilla osoitteessa  https://www.gesetze-im-
internet.de/tierschg/BJNR012770972.html (viitattu 10.11.2020); Law Library of Congress 2018, s. 10. 
Tasalämpöisiin eläimiin lukeutuvat linnut ja nisäkkäät. Sen sijaan esimerkiksi kalat ja matelijat ovat vaihto-
lämpöisiä, eivätkä siten kuulu suojan piiriin. 
98 Bundesverfassungsgericht [BVerfG] (Federal Constitutional Court), tuomio 15.1.2002, 1 BvR 1783/99, 
kohta 49, saatavilla osoitteessa https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidun-
gen/EN/2002/01/rs20020115_1bvr178399en.html (viitattu 10.12.2020). 
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Tainnuttamatta teurastaminen uskonnon asettamien määräysten mukaisesti sallitaan lisäksi 

mm. Espanjassa, Liettuassa, Kyproksella, Puolassa ja Luxemburgissa.99 

Liettuan ja Puolan lainsäädäntökehitys on tarkastelun arvoista. Liettuassa tainnutus oli edel-

lytys kaikille teurastuksille vuoteen 2014 saakka, jolloin maan eläinsuojelulainsäädäntöä 

muutettiin ja tainnuttamatta teurastaminen mahdollistettiin teurastamoissa.100 Syynä muu-

tokseen oli tarve löytää uusia markkinoita Liettuassa tuotetulle lihalle Venäjän asetettua 

EU:ssa tuotettuja maataloustuotteita tuontikieltoon.101 Tätä lainsäädäntömuutosta voidaan 

perustellusti kritisoida siitä, että EU-sääntelyn mahdollistamaa poikkeusta hyväksikäytetään 

kaupallisiin tarkoituksiin viennin edistämiseksi, eikä suinkaan valtion lainkäyttöpiirissä ole-

vien uskonnollisten ryhmien intressien turvaamiseksi.  

Puolassa rituaaliteurastuksien sääntely on ollut jatkuvassa muutoksessa.102 Puolan perustus-

lakituomionistuin päätyi useiden käänteiden jälkeen vuonna 2014 arvioimaan tainnuttamatta 

teurastamisen kiellon suhdetta uskonnonvapauteen ja yhdenvertaisuuteen, kun Puolan juu-

talaisten uskonnollisten ryhmien yhteisö (Association of Jewish Religious Communities) 

nosti kanteen katsoen, että eläinsuojelulaki loukkaa uskonnonvapautta ja on ristiriidassa 

paitsi maan perustuslain myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Perustuslakituo-

mioistuin päätyi siihen, että tainnuttamatta teurastus tulee sallia uskonnollisista syistä, eikä 

rajoittanut poikkeuksen käyttöalaa maan uskonnollisten yhteisöjen tarpeisiin, vaan salli tain-

nuttamatta teurastamisen laajan käytön.103 Viimeisimpänä käänteenä Puolan hallitus on 

syyskuussa 2020 hyväksynyt uuden, paljon poliittisia jännitteitä aiheuttaneen eläinsuojelu-

lain, joka mm. kieltää turkistarhauksen ja kosher- ja halal-lihan tuotannon vientiä varten.104 

Tämä on taloudellisesti merkittävä päätös, sillä arvioiden mukaan vuonna 2012 

 
99 Law Library of Congress 2018, s. 2. 
100 Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas (Law on Welfare and Protection of Animals) 17 § 2 kohta, saatavilla 
osoitteessa https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.46424/asr?positionInSearchResults=0&search-
ModelUUID=9bd20a68-a25c-4a32-8437-7205ff23ce01 (viitattu 11.10.2020). 
101 The Lithuania Tribune 23.9.2014; Deutsche Welle 23.09.2014. 
102 Puolassa tainnuttamatta teurastamista on säännelty 1930-luvulta lähtien ja erinäisten käänteiden jälkeen 
vuonna 1997 astui voimaan eläinsuojelulaki, joka vaati eläinten tainnuttamista, mutta salli kuitenkin tästä poik-
keamisen uskonnollisin erityismenetelmin tehtävien teurastusten yhteydessä. Tämä poikkeus sittemmin pois-
tettiin vuonna 2002. Kaksi vuotta myöhemmin tainnuttamatta teurastaminen mahdollistui kuitenkin jälleen 
maatalousministerin antamalla asetuksella, jolla mahdollistettiin poikkeus tainnuttamatta teurastamisen kieltä-
vään eläinsuojelulakiin uskonnollisten ryhmien rituaaliteurastusten hyväksi (Skóra 2019, s. 288–289).  Puolan 
perustuslakituomioistuin katsoi tämän perustuslainvastaiseksi vuonna 2012 ja rituaaliteurastukset mahdollis-
tava lainsäädäntö kumottiin teknisestä syystä: ministerin antama asetus ei ollut riittävä instrumentti muutta-
maan tai rajoittamaan parlamentaarisesti säädettyä lakia. Näin tuomioistuin välttyi vielä silloin arvioimasta 
tainnuttamatta teurastamisen kiellon suhdetta uskonnonvapauteen ja uskontojen yhdenvertaisuuteen 
(Gliszczyńska-Grabias – Sadurski 2015, s. 598–599). 
103 Gliszczyńska-Grabias – Sadurski 2015, s. 598–599. 
104 Reuters 17.9.2020. 
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tainnuttamatta teurastettua lihaa vietiin Puolasta ulkomaille n. 200 000 tonnia ja ulkomaan-

viennin arvo oli n. 329 miljoonaa dollaria.105 Puolan lainsäädäntökehityksestä on kuitenkin 

hankalaa johtaa mitään selkeää linjaa, vaikka viimeisin toimenpide olisikin tainnuttamatta 

teurastamista ainakin määrällisesti rajoittava. 

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei rituaaliteurastusten sääntely ole yhtenevää Euroopan alu-

eella.  Erilaiset sääntelyvalinnat vaihtelevat tainnuttamatta teurastamisen täyskiellosta aina 

hyvinkin sallivaan tainnutusvaatimuksesta poikkeamiseen, joka mahdollistaa myös tainnut-

tamatta teurastetun lihan viennin ulkomaille. Esimerkkinä lainsäädännön epäyhtenäisyy-

destä toimii Belgia, joka ei ole kieltänyt rituaaliteurastuksia kansallisella tasolla, mutta sen 

kolmesta alueesta kaksi on säätänyt kiellon ja vain Brysselin pääkaupunkialue sallii tainnut-

tamatta teurastamisen. Valloniassa ja Flanderin alueella kiellot astuivat voimaan vuosina 

2018 ja 2019.106 Niistä myös valitettiin maan perustuslakituomioistuimeen, joka puolestaan 

pyysi Euroopan Unionin tuomioistuimelta tämän tutkielman tukipilareihin kuuluvaa ennak-

koratkaisua siitä, onko tainnuttamatta teurastamisen kielto EU:n perusoikeuskirjassa turva-

tun uskonnonvapauden vastainen.107 Niissä maissa, joissa lainsäädäntöä on kehitetty, trendi 

näyttää olevan kohti tainnuttamatta teurastamisen kieltämistä tai vähintään rajoittamista, 

vaikka Liettua muodostaakin tästä poikkeuksen. Liettuan sääntelyvalintaa ovat kuitenkin 

määrittäneet ensisijaisesti taloudelliset tekijät, eivätkä niinkään uskonnonvapauden, yhden-

vertaisuuden ja syrjimättömyyden tai eläinten hyvinvoinnin punninta ja arvottaminen. 

  

 
105 Gliszczyńska-Grabias – Sadurski 2015, s. 608. 
106 Loi relative à la protection et au bien-être des animaux (1986-08-14/34), 15 §. Saatavilla osoitteessa 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1986016195&la=F (viitattu 
16.11.2020). 
107Cour constitutionnelle de Belgique, 4.4.2019; Ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä 18.4.2019, Centraal Is-
raëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19. 
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3. Uskonnonvapaus ja eläinten hyvinvointi sen rajoitusperusteena 

3.1. Lähtökohtia 

3.1.1. Uskonnonvapauden oikeusperusta 

Ajatuksen- omantunnon- ja uskonnonvapautta suojataan useissa kansainvälisissä instrumen-

teissa. Näihin lukeutuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus (18 artikla), 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopi-

mus) (18 artikla), Euroopan ihmisoikeussopimus (9 artikla) EU:n perusoikeuskirja (10 ar-

tikla) sekä pelkästään uskonnonvapauteen keskittyvä YK:n julistus kaikkinaisen uskontoon 

ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän poistamisesta.108 Ku-

ten edellä on todettu, Euroopan alueen rituaaliteurastuksia koskevaa sääntelyä tarkastelta-

essa keskitytään näistä instrumenteista Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja EU:n perusoi-

keuskirjaan, joilla on vahva keskinäinen soveltamisyhteys109 sekä joiden merkitys Euroo-

passa on voimakas paitsi niiden oikeudellisen aseman110 myös Euroopan ihmisoikeustuo-

mioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen aktiivisen soveltamiskäytännön seurauk-

sena111.  

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta koskevan 

9 artiklan mukaan: 

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Tämä oikeus 

sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai uskoa ja vapauden tunnustaa uskontoaan tai 

uskoaan joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpal-

veluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin. 

2. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sel-

laisia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraat-

tisessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden 

tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaa-

miseksi. 

 
108 Taylor 2005, s. 1–2.  
109 Näiden ihmisoikeusinstrumenttien suhteesta lisää ks. esim. Di Federico 2011. 
110 Ks. SEU 6 artikla. 
111 Vermeulen 2010, s. 11–12. Vermeulen katsoo EIT:n sitovia tulkintaohjeita luovan ratkaisutoiminnan osal-
taan vaikuttavan siihen, miksi Euroopan ihmisoikeussopimus on Euroopassa huomattavasti tärkeämpi instru-
mentti kuin esimerkiksi KP-sopimus. 
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Artikla turvaa uskonnollisten vakaumusten lisäksi myös ei-uskonnolliset vakaumukset sekä 

vapauden olla uskomatta tai ilmaisematta uskoa tai vakaumusta.112 Valtiolla on lähtökohtai-

sesti laaja harkintavalta uskonnollisista oloista päätettäessä ja vallitsevat yhteiskunnalliset 

olot samoin kuin valtion historia vaikuttavat uskonnonvapauden toteutukseen ja valtion 

mahdollisuuksiin rajoittaa sitä.113 EIS 9 artiklan mukaisella uskonnonvapauden suojalla on 

sisäinen ulottuvuus (forum internum) ja ulkoinen ulottuvuus (forum externum). Sisäinen 

ulottuvuus tarkoittaa henkilön sisäistä ajatusmaailmaa, eli tämän omaksumia vakaumuksia, 

eikä valtiovalta saa lainkaan rajoittaa tätä sisäistä ulottuvuutta. Sen sijaan ulkoinen ulottu-

vuus ilmenee uskon tai uskonnon tunnustamisena ja valtio voi siten rajoittaa sitä 9 artiklan 

toisen kappaleen mukaisesti.114 Uskon tunnustaminen eli ilmaiseminen voi ottaa monia muo-

toja, mutta teolla täytyy olla läheinen yhteys kyseiseen uskontoon.115  

Euroopan unionin perusoikeuskirjan ajatuksen omantunnon ja uskonnon vapautta koskeva 

10 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti: 

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauteen. Tämä oikeus 

sisältää vapauden vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja vapauden tunnustaa uskontoa 

tai vakaumusta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti juma-

lanpalveluksissa, opettamalla, hartaudenharjoituksissa ja uskonnollisin menoin.116 

Artiklan 1 kohdan sisältö on siten pitkälti yhtenevä ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 1 koh-

dan kanssa, vaikka perusoikeuskirjassa puhutaankin uskonnon rinnalla uskon sijaan va-

kaumuksesta. Näillä artikloilla on myös niiden soveltamisen suhteen läheinen yhteys, sillä 

vaikka Euroopan ihmisoikeussopimus ei sisälly muodollisesti EU:n oikeusjärjestykseen, 

koska EU ei – vielä tätä tutkielmaa kirjoitettaessa117 – ole liittynyt yleissopimukseen, on 

ihmisoikeussopimuksella sekä sen tulkintakäytännöllä kuitenkin merkitystä myös EU-oi-

keudessa.118 EU:n perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdassa nimittäin määrätään, että perus-

oikeuskirjan oikeuksilla, jotka vastaavat EIS:ssa taattuja oikeuksia, on sama merkitys ja 

 
112 Council of Europe/European Court of Human Rights 2013, kohdat 9 ja 13; Kokkinakis v. Greece (1993), 
kohta 31; Buscarini and Others v. San Marino (1999), kohta 34. 
113 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 856–858. 
114 Kokkinakis v. Greece (1993), kohdat 31 ja 33 ja C. v. the United Kingdom (1983). Forum internumista lisää 
ks. Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 862–865. 
115 European Court of Human Rights 2020a, s. 11–12, kohta 27. 
116 Perusoikeuskirjan 10 artiklan 2 kohta käsittelee oikeutta kieltäytyä asepalveluksesta, eikä sitä siten ole tar-
peen käsitellä tässä. 
117 Vuonna 2007 allekirjoitettu Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhtei-
sön perustamissopimuksen muuttamisesta (2007/C 306/01) velvoittaa unionin liittymään Euroopan ihmisoi-
keussopimukseen. 
118 Walkila 2015, s. 78–82.  
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sama ulottuvuus kuin kyseisessä sopimuksessa. Myös perusoikeuskirjan suojaaman uskon-

nonvapauden on katsottu sisältävän sekä sisäisen että ulkoisen ulottuvuuden.119 Samaisen 52 

artiklan 3 kohdan mukaan unionilla on kuitenkin vapaus määrätä laajemmasta suojasta, 

minkä johdosta EIS asettaa siten vain suojan vähimmäistason. 

3.1.2. Ulottuvuus ruokaan ja rituaaliteurastuksiin 

Vapaus tunnustaa uskontoaan uskonnollisin menoin voi ilmetä monin eri tavoin.120 Rituaa-

liteurastusten sääntelyssä kaksi erilaista ilmenemistapaa ovat relevantteja: toisaalta uskon-

non asettamien ruokasääntöjen noudattaminen ja toisaalta rituaaliteurastus toimintana. Eu-

roopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään vahvistanut sekä ruokavaliota kos-

kevien määräysten tai rajoitusten noudattamisen että rituaaliteurastusten olevan uskon tun-

nustamisen muotoja.121 Tämä kanta on sisällytetty myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta koskevaa 9 artiklaa käsittelevään ohjeeseen, 

jonka mukaan uskonnon tai filosofisen järjestelmän määrittelemien ruokasääntöjen noudat-

taminen on artiklassa tarkoitettua uskon tunnustamista.122 Ihmisoikeustuomioistuimen li-

säksi myös Euroopan unionin tuomioistuin on perusoikeuskirjan 10 artiklassa turvattua us-

konnonvapautta tulkitessaan todennut uskonnollisten rituaalien määrittämin erityismenetel-

min tehtävien teurastusten kuuluvan uskonnonvapauden piiriin123 ja jakanut ihmisoikeustuo-

mioistuimen kannan siitä, että uskonnon määrittämien ruokasääntöjen kunnioittaminen kuu-

luu uskonnonvapauden soveltamisalaan124. 

Tarkastellaan ensin teurastamista uskonnollisena rituaalina. Sen voidaan katsoa sekä kan-

sainvälisen sääntelyn että uskontojen sisäisten sääntöjen mukaan olevan yksilön sijaan en-

nemminkin yhteisön oikeus. On etenkin hygieniaan liittyvien yleisten etujen mukaista vält-

tää sääntelemätöntä teurastusta ja rajata se valvottuihin teurastamoihin.125 Henkilöllinen ra-

joitus rituaaliteurastusten suorittamisessa näkyy paitsi juutalaisuudessa teurastajalle 

 
119 Tuomio 14.3.2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15, ECLI:EU:C:2017:203, kohta 28. 
120 Uskon tunnustamisen eri muodoista ks esim. Taylor 2005, s. 210–222.  Unionin tuomioistuimen oikeuskäy-
tännöstä ks. esim. tuomio 14.3.2017, G4S Secure Solutions, C-157/15, ECLI:EU:C:2017:203, kohta 27; tuo-
mio 14.3.2017, Bougnaoui ja ADDH, C-188/15, ECLI:EU:C:2017:204, kohta 29.  
121 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohdat 73 ja 74; Jakóbski v. Poland (2010), kohta 44. 
122 European Court of Human Rights 2020a, s. 31. 
123 Tuomio 29.5.2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 45. 
124 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 18. 
125 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohta 77. EIT:n näkemys ratkaisussa oli, että määräys, jonka 
mukaan vain hyväksyttyjen uskonnollisten yhteisöjen auktorisoimat teurastajat saavat suorittaa rituaaliteuras-
tuksia, ei itsessään tarkoita puuttumista oikeuteen tunnustaa uskontoa.  
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asetetussa korkeassa koulutusvaatimuksessa126, sillä se mahdollistaa teurastuksen suoritta-

misen vain rajatulle ihmisryhmälle, myös lopetusasetuksen 7 artiklan vaatimuksessa teuras-

tajan kelpoisuudesta127. Vaikka uskonnonvapaudessa on lähtökohtaisesti kyse yksilön oikeu-

desta, suojaa se myös tietyissä määrin uskonnollisen yhteisön oikeutta, ja sillä on siten myös 

kollektiivinen ulottuvuus.128 Historiallisesti onkin pyritty suojaamaan uskonnollisia vähem-

mistöryhmiä129 ja edelleen kollektiivinen ulottuvuus näkyy sekä perusoikeuskirjan ja ihmis-

oikeussopimuksen muotoiluissa uskon tunnustamisesta ”yhdessä muiden kanssa” että myös 

oikeuskäytännössä130. Ratkaisussa Hasan and Chaush v. Bulgaria ihmisoikeustuomioistuin 

toteaa uskonnollisten yhteisöjen perinteisesti olevan organisoituja struktuureja, joissa uskon-

nollisilla rituaaleilla on merkitystä ryhmän jäsenille, jos rituaalit suorittaa tehtävään valtuu-

tettu henkilö uskonnollisten sääntöjen mukaan. Tuomioistuin katsookin, että jos EIS 9 artikla 

ei suojaisi yhteisön organisatorista elämää, myös kaikki muut yksilön uskonnonvapauden 

osa-alueet vaarantuisivat.131 Tämä näkyy myös rituaaliteurastuksia koskevassa ratkaisussa 

Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, jossa ihmisoikeustuomioistuin totesi uskonnollisen 

yhteisön voivan harjoittaa jäsentensä puolesta EIS 9 artiklassa turvattuja oikeuksia.132 Yil-

dirim katsoo uskonnonvapauden sovellustilanteissa olevan tärkeää kiinnittää huomiota sii-

hen, vaikuttaako tietyn toimintatavan suojeleminen tai kieltäminen johonkin ryhmään kol-

lektiivisesti.133  

Sekä ihmisoikeustuomioistuin että unionin tuomioistuin ovat todenneet eläimiä teurastetta-

essa käytettävien uskonnollisten rituaalien määrittämien erityismenetelmien kuuluvan us-

konnonvapauden piiriin.134 Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussa Liga van Moskeeën en 

Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW ym. uskonnollisen määräyksen asetta-

van muslimeille vuosittaiseen uhrijuhlaan liittyvän velvoitteen teurastaa tai teurastuttaa 

 
126 Tieman – Hassan 2015, s. 2315–2316.  
127 Tästä muodostaa poikkeuksen lopetusasetuksen 17 perustelukappaleessa mainittu siipikarjan, kanien ja jä-
nisten teurastaminen omaan kulutukseen yksityistaloudessa, mutta tämä poikkeus on kokonaiskulutuksen ja 
kokonaiskuvan kannalta melko merkityksetön. 
128 Human Rights Council 2006, kohdat 34 ja 38. 
129 Yildirim 2015, s.40–41. 
130 Uskonnollisten ryhmien saamasta suojasta esim. Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine (2007), erityi-
sesti kohdat 122 ja 123; Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova (2001), kohta 118. 
131  Hasan and Chaush v. Bulgaria (2000), kohta 62. 
132  Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohta 72; the Canea Catholic Church v. Greece (1997), kohta 
31. 
133 Yildirim 2015, s. 55. 
134 Tuomio 29.5.2019, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW ym., C-
426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 45; Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohta 74. 
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ilman edeltävää tainnutusta eläin.135 Näin ollen tämä vahvistaa edellä esitettyä tulkintaa, 

jonka mukaan myös teurastuttaminen uskonnollisten sääntöjen mukaisesti on osa uskonnon-

vapautta, vaikkei henkilö itse teurastukseen osallistu. Ihmisoikeustuomioistuin puolestaan 

katsoi ratkaisussa Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France, että vaikka rituaaliteurastus saa us-

konnonvapauden suojaa, ei uskonnonvapaus ulottunut oikeuteen osallistua henkilökohtai-

sesti rituaaliteurastukseen ja sitä seuraavaan sertifiointiprosessiin ottaen huomioon sen, että 

yhteisö ja sen jäsenet pystyivät helposti hankkimaan uskonnollisten sääntöjensä mukaista 

”glatt” lihaa.136 Myös unionin tuomioistuin on toistanut ihmisoikeustuomioistuimen edellä 

esitetyn kannan, ettei uskonnonvapaus kata oikeutta suorittaa rituaaliteurastus henkilökoh-

taisesti, kun uskovaisilla on mahdollisuus kuitenkin saada ja kuluttaa lihaa, joka on teuras-

tettu heidän uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti.137 Mahdollisuus hankkia uskonnol-

listen määräysten mukaisesti teurastettua lihaa saakin siten suuremman painoarvon kuin ri-

tuaaliteurastus riittinä. Seuraavaksi onkin syytä tarkastella ruokasääntöjen noudattamista 

osana uskonnonvapautta. 

Uskonnon tai filosofisen järjestelmän asettamien ruokavaliota koskevien määräysten tai rajoi-

tusten noudattamisen on ihmisoikeustuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen ratkaisukäy-

tännössä sekä EIS 9 artiklan tulkintaohjeissa vahvistettu olevan uskon tunnustamisen 

muoto.138 Edellä esitellyssä ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Cha'are Shalom Ve Tse-

dek v. France uskonnonvapauden loukkausta ei katsottu tapahtuneen, kun otettiin huomioon 

erityisesti valittajayhdistyksen moninaiset mahdollisuudet saada uskonnollisten määräystensä 

mukaisesti teurastettua lihaa.139 Kyseisen ratkaisun lisäksi uskonnollisten ruokasääntöjen nou-

dattamista koskevaa kansainvälistä oikeuskäytäntöä on syntynyt vankilaolosuhteita koskien, 

mikä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon vankien valinnanvaran ja vaihtoehtoisten ruo-

anhankintatapojen rajallisuus.140 YK:n uskonnonvapauden erityisraportoijan mukaan 

 
135 Tuomio 29.5.2019, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW ym., C-
426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 48. 
136 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohdat 31, 32, 73, 74, 82, 83; European Court of Human 
Rights 2020a, s. 31. Osa juutalaisista noudattaa tiukempia teurastusta koskevia uskonnollisia sääntöjä, joiden 
mukaan ihmisravinnoksi kelpaavan kosher-lihan tulee olla lisäksi “glatt” (”smooth”). Jotta lihan katsotaan ole-
van ”glatt”, on eläimen ruumis tarkastettava huolellisesti teurastuksen jälkeen, eikä siitä saa löytyä tarkastuk-
sessa mitään merkkejä sairauksista, etenkään keuhkoissa. Tarkemmin glatt-lihasta ks. Shurpin 2020. 
137 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 18. 
138 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohdat 73 ja 74; Jakóbski v. Poland, kohta 44; Tuomio 
17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, kohta 18; Eu-
ropean Court of Human Rights 2020a, s. 31. 
139 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohdat 80–83. 
140 Henrard 2016, s. 974. 
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vankilan suljetuissa oloissa myös syrjinnän vaara kasvaa.141 Vuonna 2006 hyväksytyissä eu-

rooppalaisissa vankilasäännöissä vahvistetaan, että vangeille on tarjottava ravitseva ruokava-

lio, jossa otetaan huomioon muun muassa heidän uskontonsa.142 Uskonnon huomioiminen ei 

kuitenkaan tarkoita vankien ehdotonta oikeutta vaatia mitä tahansa ruokavaliota uskonnollisin 

perustein. Tämä käy ilmi seuraavasta katsauksesta ihmisoikeustuomioistuimen relevanttiin 

ratkaisukäytäntöön, joka auttaa hahmottamaan uskonnonvapauden ulottumista ruokavalion 

noudattamiseen sekä sen rajoja. 

Tapauksessa Jakóbski v. Poland ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei uskonnollisten mää-

räysten mukaisten lihattomien aterioiden tarjoaminen buddhalaisvangille olisi vaikuttanut 

haitallisesti vankilan toimintaan eikä muille vangeille tarjoillun ruoan tasoon. Tuomioistuin 

päätyi siihen, ettei tapauksessa ollut saavutettu oikeudenmukaista tasapainoa vankilan hal-

linnon intressien ja valittajan uskon tunnustamista koskevien intressien välillä, vaikka nos-

tikin esiin valtioiden harkintamarginaalin. Tuomioistuin ei nähnyt tarpeelliseksi tutkia ta-

pausta erikseen 14 artiklan syrjintäkiellon kannalta, sillä tämä otettiin sen arvion mukaan 

riittävästi huomioon uskonnonvapauden loukkausta koskevassa arvioinnissa.143  Samankal-

tainen tapaus Vartic v. Romania (no. 2) käsitteli myös buddhalaisen vangin oikeutta lihatto-

maan ruokavalioon uskontonsa johdosta. Ihmisoikeustuomioistuin nosti ratkaisun kannalta 

merkittäväksi tekijäksi myös valittajan erittäin vähäiset valinnaiset toimintamahdollisuudet 

ruoan hankinnan suhteen, sillä ruoan vastaanottaminen postitse oli kielletty. Tuomioistuin 

viittasi edellä esitettyyn Cha’are Shalom Ve Tsedek -ratkaisuun katsoessaan, ettei vangilla 

näytetty olleen vastaavia vaihtoehtoisia tapoja saada uskontonsa määräysten mukaista ruo-

kaa.144 Näissä tapauksissa merkityksellistä on se, että valittajien vaihtoehtoina oli joko rik-

koa uskonnollisia määräyksiä tai kärsiä nälkää. 

Euroopan ihmisoikeustoimikunnan päätös valituksen tutkittavaksi ottamisesta tapauksessa 

X v. the United Kingdom poikkeaa edellisistä tapauksista tosiseikastoltaan. Valittaja, orto-

doksijuutalainen vanki, valitti, ettei hänelle ollut vankilassa tarjottu hänen uskontonsa mää-

räysten mukaista kosher-ruokaa. Tosiasiassa hänelle oli tarjottu kosher-säännösten mukaista 

kasvisruokavaliota, jonka olivat hyväksyneet aiheesta konsultoitu rabbi ja juutalainen vie-

railukomitea. Ihmisoikeustoimikunta katsoi siten viranomaisten kunnioittaneen valittajan 

 
141 Special Rapporteur on freedom of religion or belief 2011, s. 67. 
142 European Prison Rules 2006, kohta 22.1. 
143 Jakóbski v. Poland (2010), kohdat 48–59.  
144 Vartic v. Romania (no. 2) (2013), kohdat 48–52.  
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uskonnollista vakaumusta mahdollisuuksien rajoissa, eikä valitusta otettu tutkittavaksi.145 

Suurin ero edeltäviin tapauksiin lienee se, että valittajalle oli tarjottu tämän uskonnon mää-

räysten mukaista ruokaa, vaikkei ruoka sisältänyt lihaa, kun taas buddhalaisia valittajia kos-

kevissa tapauksissa tarjottu ruoka oli näiden uskonnollisten vakaumusten vastaista, koska 

siinä oli lihaa. Samoilla linjoilla on ollut myös Suomen korkein hallinto-oikeus, joka on kat-

sonut, ettei kyseessä ollut uskonnon vapauden ydinalueeseen kuuluva rajoitus, kun vankila 

ei järjestänyt vangille ortodoksisen uskonnon mukaista erityistä paastonajan ruokaa, mutta 

vangille oli kuitenkin tarjolla kasvisruokaa.146 

Yhteenvetona uskonnonvapauden ulottumisesta ruokaan ja rituaaliteurastuksiin voidaan to-

deta molempien kuuluvan uskonnonvapauden soveltamisalaan, ja siksi rituaaliteurastuksiin 

puuttuvan tainnutusvaatimuksen olevan uskonnonvapauden rajoitus. Oikeus noudattaa us-

konnon määrittelemiä ruokasääntöjä kuuluu kuitenkin lähemmäs uskonnonvapauden ydin-

aluetta ja on siten paremmin suojattu, kuin oikeus rituaaliteurastukseen toimintana. Ruoka-

sääntöjen noudattamisesta voidaan puolestaan todeta, että henkilön valinnanmahdollisuudet 

ja vaihtoehtoiset tavat hankkia itselleen sopivaa ravintoa ovat merkittävä tekijä loukkauksen 

olemassaoloa tutkittaessa. Lihankulutuksen suhteen voidaan ihmisoikeustuomioistuimen 

edellä esitetystä ratkaisukäytännöstä puolestaan johtaa päätelmä, että vankiloissa, joissa 

vaihtoehtoja on yksilöllä vähän, on vangille tarjottava hänen uskontonsa vaatima ruokavalio, 

jos siitä ei aiheudu kohtuutonta haittaa, mutta valtiolla ei ole velvollisuutta tarjota tiettyjä 

uskonnon sallimia, muttei vaatimia ruoka-aineita, kuten lihaa, jos ruokavalio muuten täyttää 

uskonnon asettamat vaatimukset. Vankilaolosuhteita koskevista ratkaisuista ei voida kuiten-

kaan johtaa suoraa analogiaa kaikkeen uskonnollisten ruokasääntöjen noudattamiseen, sillä 

suljetussa laitoksessa kyse on valtion positiivisesta velvoitteesta tarjota sopivaa ruokaa, kun 

taas yleisesti yhteiskunnassa valtiolla on lähtökohtaisesti negatiivinen velvoite olla puuttu-

matta yksilön oikeuteen syödä uskontonsa määräysten mukaista ruokaa. 

3.1.3. Rajoitusperusteet 

Ennen kuin käsitellään tarkemmin eläinten hyvinvointia uskonnonvapauden rajoitusperus-

teena rituaaliteurastusten sääntelyn yhteydessä, on syytä luoda yleiskatsaus 

 
145 X v. the United Kingdom (1976). Euroopan ihmisoikeustoimikunta toimi ennen vuoden 1998 uudistusta 
ensimmäisenä asteena Euroopan ihmisoikeussopimuksen kaksiportaisessa valvontajärjestelmässä. Ihmisoi-
keustoimikunta tutki valituksen ja päätti sen ottamisesta käsittelyyn. Lisää Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men historiasta, ks. esim. Goldhaber 2007. 
146 KHO 2008:20. 
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uskonnonvapauden rajoittamiseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen, Euroopan unionin pe-

rusoikeuskirjan ja lopuksi lyhyesti myös Suomen kansallisen perusoikeussääntelyn perus-

teella. Aloitetaan tarkastelu Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, jonka 9 artiklan 2 kohta 

asettaa perusteet, joilla uskonnonvapautta147 voidaan rajoittaa:  

Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan voidaan asettaa vain sellai-

sia rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä demokraatti-

sessa yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden 

tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaa-

miseksi. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan lailla säätämisen velvoite 

kattaa sekä kirjoitetut että kirjoittamattomat kansallisen oikeusjärjestyksen säännöt, eli paitsi 

eduskuntalain tasoiset säännökset myös delegoidulla lainsäädäntövallalla annetut säännök-

set, tapaoikeuden säännöt ja tuomioistuinten oikeuskäytännössä muodostuneet säännöt.148 

Viljasen mukaan ihmisoikeussopimusten laki-käsitettä voidaankin luonnehtia aineel-

liseksi.149 Lailla säätämisen velvoite sisältää kuitenkin myös laadullisen vaatimuksen: rajoi-

tuksen täytyy olla asianmukaisesti saatavilla ja niin tarkasti muotoiltu, että yksilö voi enna-

koida toimintansa seurauksia, sen täytyy sisältää oikeusturvamekanismit, jotta sen mielival-

tainen soveltaminen estetään ja viranomaisille myönnetyn harkintavallan rajat tulee olla sel-

keästi määritellyt. Ihmisoikeustuomioistuin hyväksyy kuitenkin sopimusvaltioiden harkin-

tamarginaalin rajoitusmekanismeista päätettäessä.150 

Hyväksyttävänä päämääränä rajoitukselle eritellään yleinen turvallisuus, yleinen järjestys, 

terveyden tai moraalin suojaaminen sekä muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien tur-

vaaminen. Ihmisoikeustuomioistuin on todennut näitä rajoitusedellytyksiä olevan syytä tul-

kita suppeasti.151 Ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto on todennut hyväksyttävän pää-

määrän arvioinnin olevan tuomioistuimen oikeuskäytännössä melko ytimekästä.152 Myös 

Schabas katsoo hyväksyttävän päämäärän analysoinnin jäävän tuomioistuimen käytännössä 

 
147 On huomattava EIS:n 9 artiklan 2 kohdan koskevan nimenomaan uskonnon ja uskon tunnustamiseen koh-
distuvia rajoituksia, vaikka 9 artikla koskee myös ajatuksen- ja omantunnonvapautta. EIT:n ratkaisussa Eweida 
and Others v. The United Kingdom todetaan yleissopimuksen laatijoiden määritelleen uskon tunnustamisen 
rajoitusedellytykset siitä syystä, että uskon tunnustamisella voi olla vaikutuksia muihin ihmisiin (kohta 80). 
148 Leyla Şahin v. Turkey (2005), kohta 88. 
149 Viljanen 1996, s. 800. 
150 Schabas 2015, s. 435–436 ja esim. Hasan and Chaush v. Bulgaria (2000), kohta 84; Rotaru v. Romania 
(2000), kohdat 52–55. 
151 Nolan and K. v. Russia (2009), kohta 73. 
152 S.A.S. v. France (2014), kohta 114. 
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usein toissijaiseksi sen arvioinnille, onko rajoitus välttämätön demokraattisessa yhteiskun-

nassa.153  

Ihmisoikeustuomioistuin on täsmentänyt ”välttämättömyyden demokraattisessa yhteiskun-

nassa” tarkoittavan sitä, että rajoitus vastaa painavaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen ja on 

oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun hyväksyttävään päämäärään. Lisäksi rajoitustoimen pe-

rusteluiden tulee olla asianmukaiset ja riittävät.154 Näin ollen ihmisoikeustuomioistuimen 

tehtävänä on tapauskohtaisesti arvioida, onko viranomainen luonut oikeudenmukaisen tasa-

painon yksilön ja yhteiskunnan kilpailevien intressien välille. Yksilön oikeutta rajoittavien 

toimien oikeasuhtaisuus tavoiteltuun päämäärään on edellytys sille, että toimia voidaan pitää 

välttämättöminä yhteiskunnan kannalta. Tässä arvioinnissa ihmisoikeustuomioistuin ottaa 

kuitenkin huomioon valtioiden harkintamarginaalin ja kansallisten instanssien paremmat 

mahdollisuudet arvioida kunkin tapauksen kannalta relevantteja tekijöitä. Yhteiskunnan in-

tressinä ei kuitenkaan voida vedota mihin tahansa: Schabas katsoo ihmisoikeustuomioistui-

men käytännön perusteella demokraattisen yhteiskunnan tunnusmerkkien olevan pluralismi, 

suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, jotka täytyy siten ottaa arvioinnissa huomioon.155 

Schabas kiinnittää huomiota siihen, että erityisesti moraalia, etiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa 

koskevissa, herkissä kysymyksissä ihmisoikeustuomioistuin tutkii eurooppalaista oikeus-

käytäntöä sen toteamiseksi, onko aiheesta katsottavan olevan yksimielisyyttä jäsenmaiden 

välillä. Jos yksimielisyyttä ei ole, on valtioiden harkintamarginaali rajoitusten suhteen läh-

tökohtaisesti suurempi.156 Valtioiden harkintamarginaali ei kuitenkaan ulotu uskonnollisten 

vakaumusten arviointiin. Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen mukainen uskonnonvapauden suoja ja siihen liittyvä valtion vel-

voite toimia neutraalisti ja puolueettomasti estää valtiolta vallan arvioida uskonnollisten va-

kaumusten tai niiden ilmaisutavan legitimiteettiä tai hyväksyttävyyttä.157 Näin ollen valtiot 

eivät voi esimerkiksi arvioida rituaaliteurastuksia koskevien uskonnollisten vaatimusten si-

sällön hyväksyttävyyttä. 

 
153 Schabas 2015, s. 436. 
154 Szuluk v. the United Kingdom (2009), kohta 45. 
155 Schabas 2015, s. 437–438. Schabas viittaa ratkaisuun Keegan v. Ireland, jonka kohdassa 49 tuomioistuin 
toteaa: ”- - regard must be had to the fair balance that has to be struck between the competing interests of the 
individual and of the community as a whole;”. 
156 Ibid., s. 438.  
157 Ks. esim. Vartic v. Romania (2013), kohta 34; Leyla Şahin v. Turkey (2005), kohta 107; Manoussakis ym. 
v. Greece (1996) kohta 47. 
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Euroopan unionin perusoikeuskirja mahdollistaa siinä turvattujen oikeuksien rajoittamisen 

pitkälti samoin perustein kuin EIS uskonnonvapauden rajoittamisen. Perusoikeuskirjan 52 

artiklan 1 kohdassa asetetaan rajoituksia koskevat kumulatiiviset vaatimukset: 

Tässä perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voi-

daan rajoittaa ainoastaan lailla, ja kyseisten oikeuksien ja vapauksien olennaista 

sisältöä noudattaen. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan tehdä 

ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnus-

tamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oi-

keuksia ja vapauksia.  

Edellä esitetyistä EIS:n rajoitusperusteista poiketen perusoikeuskirjassa on eksplisiittisesti 

kirjattu oikeuden ytimen loukkaamattomuuden vaatimus. Ojanen lisää rajoitusten hyväksyt-

tävyyttä koskevien ehtojen listalle lisäksi perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdasta johdetun 

ehdon, että rajoitus ei saa olla ristiriidassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa.158 

Nämä edellä esitetyt vaatimukset ovat yleiset rajoitusperusteet ja soveltuvat siten myös pe-

rusoikeuskirjassa turvattuun uskonnonvapauteen kohdistuviin rajoituksiin.  

Uskonnonvapauden rajoitusperusteiden yleiskatsauksen lopuksi voidaan lyhyesti esitellä 

Suomen perustuslaissa turvattujen perusoikeuksien rajoitusperusteiden yhteys ihmisoikeuk-

sien rajoitusperusteisiin. Perustuslakivaliokunta on käytännössään määritellyt perusoikeus-

järjestelmän kokonaisuuden ja perustuslaissa turvattujen oikeuksien luonteen perusteella joi-

tain yleisiä perusoikeuksien rajoittamista koskevia vaatimuksia. Näihin kuuluvat vaatimus 

lailla säätämisestä, lain täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta, rajoituksen hyväksyttävyy-

destä, rajoituksen suhteellisuudesta, perusoikeuden ydinalueen koskemattomuudesta, oi-

keusturvajärjestelyjen riittävyydestä ja ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisesta.159 Mer-

kittävä poikkeus ihmisoikeusrajoitusten edellytyksistä on vaatimus perusoikeusrajoitusten 

säätämisestä eduskuntalailla, kun taas ihmisoikeusinstrumentit eivät yleensä määrittele tiet-

tyä säädöstasoa.160 Perustuslakivaliokunnan perusoikeusuudistuksen yhteydessä antaman 

mietinnön mukaan ihmisoikeussopimusten tiettyjä oikeuksia ja vapauksia koskevissa artik-

loissa esitetyt rajoitusperusteet ovat vastaavan perusoikeussäännöksen ainoita hyväksyttäviä 

 
158 Ojanen 2016, s. 324. Ojanen myös käsittelee samassa artikkelissa perusteellisemmin perusoikeuskirjassa 
turvattujen oikeuksien ja vapauksien olennaista sisältöä ja sen merkitystä soveltamiskäytännössä.  
159 PeVM 25/1994 vp, s. 4–5 
160 Viljanen 2005, II YLEINEN OSA > 3. Perusoikeuksien rajoittaminen > Perusoikeuksien yleiset rajoitus-
edellytykset > Lailla säätämisen vaatimus. Päivitetty 17.1.2011. 



 
 

37 

rajoitusperusteita161. Näin ollen uskonnon ja omantunnon vapauteen kohdistuvia rajoituksia 

koskevat edellä esitetyt Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetetut rajoitusperusteet162. 

Tutkielman keskittyessä kansainväliseen sääntelyyn ja oikeuskäytäntöön on riittävää huo-

mata, miten suuri merkitys perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien harmonisoinnilla on ja miten 

kansainvälinen oikeuskäytäntö siten vaikuttaa myös kansalliseen perusoikeuksien sovelta-

miseen. Mikäli kansainväliset instanssit katsovat uskonnonvapauden rajoituksen hyväksyt-

täväksi, arvioitaisiin se lähtökohtaisesti myös Suomen kansallisen perusoikeusjärjestelmän 

puitteissa hyväksyttäväksi. Seuraavaksi onkin aika siirtyä tarkastelemaan eläinten hyvin-

vointia uskonnonvapauden rajoitusperusteena hyödyntäen tarkastelussa erityisesti unionin 

tuomioistuimen ratkaisua Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. 

3.2. Eläinten hyvinvointi uskonnonvapauden rajoitusperusteena 

3.2.1. Tarkastelun perustan muodostavat tuomioistuinten ratkaisut. 

Kuten edellä luvussa 3.1.1. on esitetty, on perusoikeuskirjassa turvatun uskonnonvapauden 

merkitys ja kattavuus 52 artiklan 3 kohdan nojalla sama kuin Euroopan ihmisoikeussopi-

muksessa. Näin ollen eläinten hyvinvointia uskonnonvapauden rajoitusperusteena on syytä 

tarkastella hyödyntäen molempia instrumentteja ja niitä koskevaa tulkintakäytäntöä. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aiemmin ratkaisussa Cha’are Shalom ve Tsedek v. 

France katsonut, että uskonnonvapauden rajoituksesta on kyse vain, mikäli rituaaliteuras-

tusten kielto estäisi uskovaisia syömästä lihaa, joka on saatu heidän noudattamiensa uskon-

nollisten määräysten mukaisesti teurastetuista eläimistä. Ratkaisu ei kuitenkaan koskenut 

tainnutusvaatimusta, vaan eräältä juutalaisyhteisöltä evättyä lupaa auktorisoida omia teuras-

tajiaan suorittamaan rituaaliteurastusta, kun tällainen lupa oli jo myönnetty toiselle juuta-

laisyhteisölle.163 Van der Schyff on kritisoinut ratkaisua siitä, että siinä annetaan valtioille 

niin laaja harkintavalta, ettei uskonnonvapaus saa rituaaliteurastuksista säädettäessä edes al-

keellista suojaa. Hän argumentoi, ettei pelkkä muodollinen uskonnollisten määräysten mu-

kaisesti teurastetun lihan saatavuus olisi riittävää, vaan lihan pitäisi olla kohtuullisesti saata-

villa, ja viittaa tässä yhteydessä riskiin tuontilihan hinnan noususta kohtuuttomaksi.164  

 
161 PeVM 25/1994 vp, s. 5. 
162 Ojanen – Scheinin 2005, III YKSITTÄISET PERUSOIKEUDET > 7. Uskonnon ja omantunnon vapaus 
(PL 11 §) > Rajoitukset. Päivitetty 23.2.2010. 
163 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohdat 58, 80.  
164 Van der Schyff, 2017. 
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Ratkaisussa asetetaan korkea kynnys uskonnonvapauteen kohdistuvan rajoituksen muodos-

tumiselle rituaaliteurastuksia säänneltäessä. Ennakoitavuuteen ja koherenssiin pyrkimisestä 

huolimatta aikaisemmat ratkaisut eivät kuitenkaan sido ihmisoikeustuomioistuimen tulevaa 

ratkaisutoimintaa, joten on mahdollista, että se tulevaisuudessa poikkeaa ottamastaan lin-

jasta rituaaliteurastusten suhteen.165 Näin ollen tainnutusvaatimusta tarkastellaan myös ih-

misoikeussopimuksessa asetettujen rajoitusedellytysten valossa, koska tainnutusvaatimus 

poikkeaa kuitenkin huomattavasti teurastajien auktorisointia koskevasta tapauksesta.  

Euroopan unionin tuomioistuin antoi 17.12.2020 ratkaisun Centraal Israëlitisch Consistorie 

van België ym., jonka taustalla oli Belgian Flanderin hallintoalueella 1.1.2019 voimaan tullut 

asetus, joka lakkautti poikkeuksen eläinten tainnutusvaatimuksesta uskonnollisten rituaalien 

määrittämien teurastusten yhteydessä. Flanderin uusi lainsäädäntö määräsi, että ”jos eläimet 

teurastetaan uskonnollisten rituaalien määrittämien erityismenetelmien mukaisesti, tainnu-

tus on peruutettavissa eikä tainnutus johda eläimen kuolemaan”. Unionin tuomioistuin totesi 

kyseisen asetuksen rajoittavan juutalaisten ja muslimien vapautta tunnustaa uskontoa, sillä 

tainnutusvaatimus – vaikka koskikin peruutettavissa olevaa tainnutusta, joka ei johda eläi-

men kuolemaan – vaikuttaa olevan ristiriidassa tiettyjen uskonnollisten vaatimusten kanssa, 

joita on käsitelty edellä luvuissa 2.1.2. ja 2.1.3. Näin ollen unionin tuomioistuimen oli tut-

kittava, täyttääkö kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään eläimen tainnuttamista ennen 

rituaaliteurastusta peruutettavissa olevalla tainnutuksella, perusoikeuskirjan ja sen kanssa 

yhdessä luettuna Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamat rajoitusedellytykset.166 

3.2.2. Jäsenvaltioiden harkintamarginaali 

Ensin on syytä tarkastella harkintamarginaalia, joka jäsenvaltioilla on sekä Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen että perusoikeuskirjan soveltamisessa. Ihmisoikeustuomioistuin toimii 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja on useasti ratkaisukäytännössään korostanut jäsenmai-

den olevan lähtökohtaisesti paremmin kykeneviä arvioimaan paikallisia olosuhteita ja tar-

peita. Kansallisten päättäjien rooli on korostunut asioissa, joista demokraattisessa yhteiskun-

nassa voi perustellusti esiintyä erilaisia mielipiteitä. Tämän on katsottu koskevan erityisesti 

valtion ja uskonnon välistä suhdetta koskevia kysymyksiä, joten jäsenvaltioilla on 9 artiklan 

soveltamisessa lähtökohtaisesti laaja harkintamarginaali rajoituksen välttämättömyyttä 

 
165 Cossey v. the United Kingdom (1990), kohta 35. 
166 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 11, 12, 53–55, 59.  
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arvioitaessa. Tämän harkintamarginaalin laajuuteen vaikuttaa se, mitkä ovat rajoituksen vai-

kutukset sekä se, onko jäsenmaiden yhtenevistä käytännöistä johdettavissa yhteisymmär-

rystä tai yhteisiä arvoja.167 Vaikutusten arvioinnissa voidaan ottaa huomioon edellä luvussa 

3.1.2. esitetty linjaus siitä, että rituaaliteurastusten suhteen uskonnonvapauden ytimessä on 

teurastustoiminnan sijaan enemminkin oikeus noudattaa uskonnollisten määräysten asetta-

mia ruokasääntöjä. Näin ollen tainnuttamista koskevan vaatimuksen vaikutukset eivät osu 

suoraan uskonnonvapauden ydinalueelle, sillä tainnutusvaatimus ei suoraan vaikuta mahdol-

lisuuteen noudattaa ruokasääntöjä. Tämä arviointi tukee valtioiden laajempaa harkintamar-

ginaalia, kuten myös luvussa 2.3. esiin tuotu Euroopan neuvoston jäsenmaiden konsensuk-

sen puute tainnuttamatta teurastamisen sallittavuudesta tai kieltämisen ulottuvuuksista. 

Unionin tuomioistuin on ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. viitan-

nut ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön todetessaan valtioilla olevan laaja harkin-

tavalta päättää uskonnon tai vakaumuksen rajoittamisen tarpeellisuudesta ja ulottuvuudesta. 

Jos unionin tasolla ei ole päästy rajoituksesta yksimielisyyteen, määrittää jäsenmaiden har-

kintavallan rajoja se, ovatko toimenpiteet perusteltuja ja oikeasuhtaisia.168 EU:n alueella ei 

voida katsoa olevan konsensusta tainnuttamatta teurastamisen sääntelystä, mikä johtaa val-

tioiden laajempaan harkintamarginaaliin. Unionin tuomioistuin katsoi, että tämä konsensuk-

sen puute on otettu huomioon myös lopetusasetuksessa, jonka 18 perustelukappaleessa to-

detaan tärkeäksi säilyttää tainnutusta koskeva poikkeus rituaaliteurastusten yhteydessä niin, 

että jäsenvaltioille jätetään kuitenkin tietty määrä toimivaltaa. Tiukempien kansallisten sään-

töjen säilyttämiselle tai antamiselle tuomioistuin toteaa kuitenkin ehdoksi sen, ettei siitä ai-

heudu haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle. Näin ollen tuomioistuin tulkitsee EU-lainsää-

täjän halunneen lopetusasetuksella antaa jäsenvaltioille laajan harkintavallan koskien uskon-

non tunnustamisen (perusoikeuskirjan 10 artikla) ja eläinten hyvinvoinnin (SEUT 13 artikla) 

yhteensovittamista, jotta varmistetaan oikea tasapaino, joka ottaa huomioon jäsenvaltioiden 

sosiaalisen kontekstin.169 Tämä laajaa harkintavaltaa koskeva lähtökohta vaikuttaa erityisesti 

 
167Ks. esim.  S.A.S. v. France (2014), kohdat 129 ja 156; Maurice v. France (2005), kohta 117; Cha’are Shalom 
Ve Tsedek v. France (2000), kohta 84; Wingrove v. the United Kingdom (1996), kohta 58, Leyla Şahin v. 
Turkey (2005), kohta 109. Tapauksessa S.A.S. v. France oli kyse uskon tunnustamisesta käyttämällä kasvot 
peittävää huivia ja huivin käytön kieltämisestä julkisilla paikoilla. EIT katsoi kieltoa koskevan konsensuksen 
jääneen syntymättä, vaikka vain kaksi valtiota Euroopassa on kieltänyt kasvot peittävän huivin käytön, kun 
kuitenkin monissa valtioissa oli keskusteltu aiheesta. 
168 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 67. 
169 Ibid., kohdat 68–71. 
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siihen, onko uskonnonvapauden rajoittaminen katsottava tarpeelliseksi ja oikeasuhtaiseksi 

tavoiteltuun päämäärään nähden. Näiden seikkojen tarkastelu tapahtuu luvussa 3.2.6. 

3.2.3. Lailla säätäminen ja olennaisen sisällön kunnioittaminen 

Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaan siinä tunnustettujen oikeuksien ja vapauk-

sien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien ja vapauksien 

keskeistä sisältöä kunnioittaen. Myös EIS sisältää vaatimuksen rajoituksen säätämisestä 

lailla ja vaikkei sen säännöksissä viitata oikeuksien ydinsisällön kunnioittamiseen, on vaati-

mus kuitenkin johdettavissa ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä170. Näin ollen 

seuraavassa tarkastelussa ei ole syytä arvioida eri instrumenttien vaatimuksia erikseen. 

Unionin tuomioistuin on nyt käsiteltävässä ratkaisussa katsonut, että koska tainnuttamisedel-

lytys on kirjattu kansalliseen säännöstöön ja rajoitus perustuu pääasiassa lopetusasetukseen, 

on rajoituksesta säädetty lailla perusoikeuskirjassa tarkoitetulla tavalla.171 Kuten edellä on 

esitetty, Euroopan ihmisoikeussopimusta tulkittaessa lailla säätämisen velvoitteen on kat-

sottu sisältävän myös laadullisen vaatimuksen: rajoituksen täytyy olla asianmukaisesti saa-

tavilla ja tarkasti muotoiltu ja sen täytyy sisältää oikeusturvamekanismit, jotta sen mielival-

tainen soveltaminen estetään ja viranomaisille myönnetyn harkintavallan rajat tulee olla sel-

keästi määritellyt.172 Wills arvioi, ettei tainnuttamatta teurastamisen kielto tuottaisi tässä 

suhteessa ongelmia, sillä kyseessä olisi vain tainnuttamisvaatimuksesta myönnetyn poik-

keuksen poistaminen ja tainnuttamisvaatimuksesta on lähtökohtaisesti jo säädetty valtioiden 

oikeusjärjestelmissä.173 Näin ollen poikkeuksen poistamisen ei pitäisi lähtökohtaisesti vai-

kuttaa rajoituksen, eli tainnutusvaatimuksen, saatavuuteen eikä muotoilun tarkkuuteen, oi-

keusturvamekanismeihin tai viranomaisen harkintavallan rajoihin. Toki tällä saralla voi kan-

sallisessa lainsäädännössä olla jo alun perinkin ongelmia, mutta unionin tuomioistuimen rat-

kaisemassa tapauksessa nämä seikat eivät nousseet käsittelyyn. 

Sen sijaan unionin tuomioistuin käsitteli sitä, kunnioittaako rajoitus uskonnonvapauden kes-

keistä sisältöä. Unionin tuomioistuimen presidentti Koen Lenaerts on tuomioistuimen 

 
170 Ojanen 2016, s. 322–323. Ojanen viittaa esimerkkeinä tapauksiin Golder v. the United Kingdom (1975), 
kohta 38; Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v Germany (2001), kohta 44; Campbell and Cosans v. United 
Kingdom (1982), kohta 41; Mürsel Eren v Turkey (2006), kohta 44. 
171 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 59–60. 
172 Schabas 2015, s. 435–436; Hasan and Chaush v. Bulgaria (2000), kohta 84; Rotaru v. Romania (2000), 
kohdat 52–55.  
173 Wills 2020, s. 152. 
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ratkaisukäytännön perusteella todennut, ettei keskeinen sisältö vaarannu tapauksissa, joissa 

toimenpide rajoittaa vain tiettyjä oikeuden toteutustapoja puuttumatta lainkaan muuhun oi-

keuden toteuttamiseen. Näin ollen puuttuakseen oikeuden keskeiseen sisältöön on rajoituk-

sen oltava erityisen voimakas ja laaja suhteessa oikeuden toteuttamiseen.174 Unionin tuo-

mioistuin katsoikin käsiteltävässä tapauksessa myös uskonnonvapauden keskeisen sisällön 

kunnioittamista koskevan vaatimuksen toteutuneen, kun kansallisessa säännöstössä velvoi-

tettiin tainnuttamaan eläin ennen rituaaliteurastusta peruutettavissa olevalla tainnutustavalla, 

joka ei aiheuta eläimen kuolemaa. Unionin tuomioistuin perusteli, että tällainen uskonnon-

vapauteen puuttuminen ”rajoittuu erityisen rituaalin yhteen osatekijään, jona on mainittu 

teurastaminen, jota ei kuitenkaan sellaisenaan ole kielletty”, eikä rajoitus siten kohdistu us-

konnonvapauden ydinsisältöön.175  

Rituaaliteurastuksiin kohdistuvien rajoitusten vastustajat ovat sitä vastoin väittäneet teuras-

tusten kuuluvan uskonnonvapauden ytimeen ja rajoitusten olevan siten kiellettyjä.176 Unio-

nin tuomioistuin katsoi kuitenkin rituaaliteurastuksen tarkoituksena olevan tarjota uskovai-

sille lihaa, joka on heidän uskonnollisen vakaumuksensa määräysten mukaisesti teuraste-

tuista eläimistä.177 Myös ihmisoikeustuomioistuin on päätynyt pitämään uskonnonvapauden 

kannalta merkittävämpänä mahdollisuutta noudattaa uskonnollisia ruokasääntöjä, kuin ritu-

aaliteurastusta toimintana.178 Väite siitä, että rituaaliteurastus itsessään olisi uskonnonvapau-

den ydinsisältöä, ei siten ole näiden tuomioistuinten tulkintakäytännön mukainen etenkään, 

kun ”ydinsisältö” on tulkittava suppeasti, jotta demokraattisessa yhteiskunnassa tapahtuva 

intressien tasapainottaminen on ylipäätään mahdollista.179 

3.2.4. Hyväksyttävä päämäärä 

EU:n perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeussopimus molemmat edellyttävät uskonnon-

vapauden rajoitukselta hyväksyttävää päämäärää, mutta instrumenttien vaatimukset 

 
174 Lenaerts 2019, s. 792. On kuitenkin olemassa myös joitain ehdottomia oikeuksia, joista ei voida poiketa. 
Lenaerts ilmaisee asian siten, että näiden ehdottomien oikeuksien sisältö on kokonaisuudessaan olennaista, 
eikä niiden toteuttamiseen siten voida kohdistaa mitään rajoituksia. Näihin kuuluvat mm. kidutuksen sekä 
epäinhimillisen tai halventavan rangaistuksen ja kohtelun kielto. Uskonnonvapaus ei kuitenkaan lukeudu eh-
dottomiin oikeuksiin, kuten on myös nähtävissä sitä koskevista, rajoitukset mahdollistavista säännöksistä. 
175 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 61. 
176 Zoethout 2013, s. 664. 
177 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 18. 
178 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohdat 73, 80. 
179 Lenaerts 2019, s. 973. 
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poikkeavat toisistaan, joten niitä on syytä käsitellä erikseen. Hyväksyttäviin päämääriin kuu-

luu myös muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen, mutta sitä käsitellään 

omassa alaluvussaan.  

Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että rajoituksen tulee vastata tosiasi-

allisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita. Ratkaisussa Centraal Israëli-

tisch Consistorie van België ym. unionin tuomioistuin katsoi näytetyksi, että Flanderin lain-

säätäjän tarkoitus on ollut tainnutusvelvoitteella edistää eläinten hyvinvointia ja kieltää väl-

tettävissä oleva kärsimys. Flanderin lakimuutoksen esitöissä on katsottu, ettei tainnutusvaa-

timusta vähemmän uskonnonvapauteen puuttuvilla toimenpiteillä voida estää teurastettavien 

eläinten hyvinvoinnin erittäin vakavaa heikentymistä. Unionin tuomioistuin totesi ratkaisu-

käytäntöönsä180 ja SEUT 13 artiklaan viitaten, että eläinten hyvinvoinnin suojelu on EU:n 

tunnustama yleisen edun mukainen tavoite.181 Näin ollen unionin tuomioistuimen kanta oli 

selkeä ja hyväksyttävän päämäärän edellytys täyttyi. 

Unionin tuomioistuimen tarkastelu pohjautui perusoikeuskirjaan, eikä sen ollut tarpeen tut-

kia Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetettuja rajoituksen hyväksyttäviä päämääriä, jo-

ten tapahtukoon niiden tarkastelu Luxemburgin sijaan tässä. EIS 9 artiklan 2 kohdan mukaan 

uskonnonvapauden rajoituksen keskenään vaihtoehtoiset hyväksyttävät perusteet ovat ylei-

nen turvallisuus, yleinen järjestys ja terveyden tai moraalin suojaaminen. Terveyden suoje-

leminen voidaan sivuuttaa lyhyellä huomiolla siitä, että tainnuttamisen hyvinvointivaikutuk-

set kohdistuvat eläimiin eivätkä ihmisiin, eikä tähän perusteeseen vetoaminen siten ole pe-

rusteltavissa. Ihmisoikeustuomioistuin on nostanut terveyden suojelun hyväksyttävänä pe-

rusteena rituaaliteurastuksiin kohdistuvalle rajoitukselle ratkaisussa Cha’are Shalom ve Tse-

dek v. France, jossa se katsoi, että terveyssyistä rituaaliteurastukset on suoritettava teurasta-

moissa ja valtuutettujen teurastajien toimesta.182 Mahdolliset terveyttä koskevat uhat liittyi-

vät kuitenkin hygieniasääntöjen noudattamatta jättämiseen, eivätkä tainnuttamiseen. 

Uskonnonvapauteen kohdistuvien rajoitusten tavoitteina yleinen turvallisuus ja yleinen jär-

jestys liittyvät usein toisiinsa. Evans katsoo rajoitusperusteet tarpeellisiksi, sillä toisaalta 

 
180 Tuomio 17.1.2008, Viamex Agrar Handel ja ZVK, C-37/06 ja C-58/06, ECLI:EU:C:2008:18, kohta 22; 
tuomio 19.6.2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers ja Andibel, C-219/07, 
ECLI:EU:C:2008:353, kohta 27; tuomio 10.9.2009, komissio v. Belgia, C-100/08, ECLI:EU:C:2009:537, 
kohta 91; tuomio 23.4.2015, Zuchtvieh-Export, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, kohta 35. 
181 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 62 ja 63. 
182 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohta 68. 
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uskonnolliset ryhmät saattavat järjestää väkivaltaisuuksia tai yllyttää niihin183 ja toisaalta 

yhteiskunnissa, joissa uskonnollisten ryhmien – tai uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ryh-

mien184 – välillä on vastakkainasettelua ja suvaitsemattomuutta, voivat uskon tunnustamisen 

tavat aiheuttaa vihaa ja levottomuuksia.185 Ratkaisussa Serif v. Greece ihmisoikeustuomio-

istuin on katsonut, ettei viranomaisten tehtävänä ole poistaa ryhmien välisiä jännitteitä hä-

vittämällä pluralismi, vaan varmistaa, että eri ryhmät sietävät toisiaan. Lisäksi tuomioistuin 

kaipasi näyttöä siitä, että levottomuuksia oli tosiasiassa aiheutunut tai olisi voinut aiheutua 

tarkasteltavana olevasta uskonnonvapauden käyttämisestä.186 Toisaalta ratkaisussa Cha’are 

Shalom ve Tsedek v. France ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että rituaaliteurastuksiin osal-

listumisen rajoittamisella on hyväksyttävä päämäärä – yleisen järjestyksen ja terveyden tur-

vaaminen – sikäli kun uskontunnustamisen organisointi valtion toimesta edistää uskontojen 

välistä harmoniaa ja suvaitsevaisuutta.187 Wills kritisoi ratkaisua siitä, ettei tapauksessa esi-

tetty näyttöä siitä, että valittajajärjestön mahdollisuus auktorisoida omia rituaaliteurastajia 

heikentäisi sopua tai suvaitsevaisuutta.188 Ranskan hallitus oli järjestyksen suojaamiseen ve-

dotessaan viitannut siihen, että rituaaliteurastus poikkeaa tuntuvasti eläinten suojelemisen 

periaatteista.189 Ihmisoikeustuomioistuin ei kuitenkaan nostanut eläinten hyvinvointia lain-

kaan osaksi omaa argumentaatiotaan, vaan viittasi edellä esitetysti suvaitsevaisuuteen. 

Tarve organisoida teurastustoimintaa yleisellä tasolla vaikuttaa kuitenkin olevan tainnu-

tusvaatimusta helpommin perusteltavissa yleisen järjestyksen nojalla. Tainnutusvaatimusta 

tarkasteltaessa yleiseen turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen vetoaminen ovat hataralla 

pohjalla, sillä teurastamoissa tapahtuva tainnuttamatta teurastaminen ei juurikaan vaikuta 

ihmisten väliseen turvallisuuteen tai järjestykseen. EU-lainsäätäjä on kylläkin katsonut 

eläinten paremman suojelun teurastushetkellä parantavan välillisesti työturvallisuutta teu-

rastamoissa (lopetusasetuksen johdanto-osan 4 perustelukappale), mutta tätä ei voida pitää 

riittävänä, jotta kyse olisi yleisen turvallisuuden suojaamisesta. Mikäli esimerkiksi eläinoi-

keusjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välille aiheutuisi tästä syystä väkivaltaisuuksia, 

voisi tämä peruste kenties realisoitua, mutta siinäkin tapauksessa uskon tunnustamiseen 

 
183 Esim. Omkarananda and the Divine Light Zentrum v. Switzerland (1981). 
184 Esim. Plattform "Ärzte für das Leben” v. Austria (1988). 
185 Evans 2001, s. 149–150. 
186 Serif v. Greece (1999), kohta 53. 
187 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohta 84. 
188 Wills 2020, s.152. 
189 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohta 68. 
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kohdistuvien rajoitusten sijaan viranomaisten tulisi lähtökohtaisesti varmistaa ryhmien väli-

nen yhteiselo. 

Uskonnonvapauden rajoitus voi olla hyväksyttävä myös, jos se on tarpeen moraalin suojaa-

miseksi (EIS 9 artiklan 2 kohta). Moraalikäsitykset voivat pohjautua erinäisiin sosiaalisiin, 

filosofisiin ja uskonnollisiin traditioihin.190 Kun uskonnot toimivat myös moraalin lähteinä, 

sisältää uskonnonvapauden rajoittaminen moraalin suojeluun vedoten paradoksin. Lisäksi 

monikulttuurisissa yhteiskunnissa yksi ainoa uskonto ei sanele moraalikoodistoa, mikä tekee 

moraalin ja uskonnon vuorovaikutussuhteesta lähtökohtaisesti haastavan.191 YK:n ihmisoi-

keuskomitea onkin linjannut, että moraalin suojelemiseksi tehtävät uskonnonvapauden ra-

joitukset eivät voi perustua vain yhdestä traditiosta johdettuihin periaatteisiin.192 Ihmisoi-

keustuomioistuin on puolestaan todennut yhteiskunnassa vallitsevan yleisen mielipiteen voi-

van vaikuttaa merkittävästi tuomioistuimen arviointiin, kun rajoituksia perustellaan moraa-

lin suojelulla. Olisi kuitenkin ihmisoikeussopimuksen arvojen vastaista, jos vähemmistön 

oikeuksien toteuttaminen riippuisi enemmistön hyväksynnästä.193  

Eläinten hyvinvointi on kuitenkin uskontojen rajat ylittävä arvo, jonka tunnustavat myös 

kristinusko, juutalaisuus ja islam.194 Tainnuttamatta teurastamisen kannattajat eivät peruste-

lekaan tätä käytäntöä eläinten hyvinvoinnin vähäisellä merkityksellä vaan argumentoivat sen 

aiheuttavan oikein tehtynä vain yhtä paljon tai jopa vähemmän kärsimystä eläimille kuin 

tavanomaisen teurastuksen.195 Eläinten hyvinvoinnin voidaankin katsoa olevan Euroopassa 

yleisten moraalikäsitysten mukainen arvo196 ja ihmisoikeustuomioistuin on vahvistanut sen 

voivan toimia perusteena rajoittaa EIS:ssa turvattuja oikeuksia moraalin suojeluun vedoten. 

Ratkaisussa Friend and Others v. United Kingdom tuomioistuin katsoi moraalin suojeluun 

tähtääviksi lainsäätäjän toimia, joiden tarkoituksena oli estää eläinten urheilumetsästys ja 

tappaminen tavalla, jonka lainsäätäjä arvioi aiheuttavan kärsimystä ja olevan moraalisesti ja 

 
190 UN Human Rights Committee 1993, kohta 8. Ihmisoikeuskomitean yleiskommentti koskee Kansalaisoi-
keuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) 18 artiklaa, joka kä-
sittelee ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapautta, mutta se on relevantti myös EIS:n uskonnonvapauteen 
kohdistuvien rajoitusedellytysten tulkinnassa sekä perusoikeuskirjan tulkinnassa, sillä perusoikeuskirjan oi-
keuksien perustana ovat myös jäsenvaltioille yhteiset kansainväliset velvoitteet ja myös ihmisoikeustuomiois-
tuin on korostanut, että ihmisoikeussopimusta on tulkittava sopusoinnussa ihmisoikeuksien kansainvälistä suo-
jelua koskevien sääntöjen kanssa (ks. Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2019, s. 25) 
191 Evans 2001, s. 159; Wills 2020, s. 153–154. 
192 UN Human Rights Committee 1993, kohta 8. 
193 Bayev and Others v. Russia (2017), kohta 70; Alekseyev v. Russia (2010), kohta 81. 
194 Lerner – Rabello 2006, s. 3–5. 
195 Wills 2020, s. 154. 
196 European Commission 2016. Euroopan komission määräämän eurobarometrin “Attitudes of Europeans to-
wards Animal Welfare” mukaan mm. 94 % eurooppalaisista pitää tuotantoeläinten hyvinvoinnin suojelemista 
tärkeänä (s. 9) ja 82 % on sitä mieltä, että tuotantoeläimiä pitäisi suojella paremmin kuin nykyisin (s. 12). 
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eettisesti paheksuttavaa.197 Wills katsoo, että vastaavalla argumentoinnilla voitaisiin perus-

tella myös tainnuttamatta teurastamisen kieltoa. Hän nostaa kuitenkin arviointia monimut-

kaistavana seikkana esiin sen, että uskonnollisten tapojen, kuten rituaaliteurastuksen, voi-

daan argumentoida edistävän muita moraalisia tarkoitusperiä, joilla ei ole liityntää eläinten 

hyvinvointiin. 198 Näin ollen moraalille aiheutuvien erilaisten etujen ja haittojen punninta 

saattaisi tulla ajankohtaiseksi, mikäli tainnuttamisvaatimusta perusteltaessa vedottaisiin mo-

raalin suojeluun. Ottaen kuitenkin huomioon, että eläinten hyvinvoinnin suojelu lukeutuu 

osaksi lukuisten ryhmien moraalikäsityksiä, olisi tainnuttamatta teurastamisen luultavasti 

edistettävä merkittävästi jotain toista moraalista tarkoitusperää, jotta se voitaisiin katsoa 

eläinten kärsimyksen välttämistä painavammaksi. 

3.2.5. Muiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen 

Sekä perusoikeuskirja (52 artikla) että ihmisoikeussopimus (9 artikla) mainitsevat uskon-

nonvapauden rajoituksen hyväksyttävänä päämääränä myös muiden henkilöiden oikeuksien 

ja vapauksien suojelemisen. Hyväksyttävät perusteet ovat vaihtoehtoisia, eikä unionin tuo-

mioistuin tapauksessa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. tarkastellut lainkaan 

muiden oikeuksien ja vapauksien turvaamista, sillä oli riittävää, että tainnutusvaatimuksen 

katsottiin vastaavan tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita. 

Ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö ei anna selvää vastausta siihen, mitkä EIS:n 

ulkopuoliset oikeudet lukeutuvat muiden ihmisten suojeltaviin oikeuksiin ja vapauksiin.199 

Perusoikeuskirjan 52 artiklassa tarkoitettuihin suojeltaviin oikeuksiin ja vapauksiin vaikut-

tavat kuuluvan ainakin perusoikeuskirjassa luetellut oikeudet sekä sisämarkkinavapaudet, 

mutta selvää rajausta ei ole saatavilla.200 Tämä mahdollistaakin melko kokeilevaa pohdintaa 

tainnuttamatta teurastamiseen liittyen, sillä teurastamoiden seinien sisällä tapahtuvan tain-

nuttamatta teurastamisen ei aivan suoraan voida katsoa vaikuttavan muiden oikeuksiin tai 

vapauksiin – ainakaan niitä perinteisesti tulkittaessa.   

 
197 Friend and Others v. the United Kingdom (2009), kohta 50. Tapaus koski kieltoa metsästää villejä nisäkkäitä 
koiria käyttäen. 
198 Wills 2020, s. 153–154. Wills nostaa arviointia monimutkaistavana seikkana esiin sen, että uskonnollisten 
tapojen, kuten rituaaliteurastuksen, voidaan argumentoida edistävän muita moraalisia tarkoitusperiä, joilla ei 
ole liityntää eläinten hyvinvointiin. Näin ollen moraalikäsitysten eri osa-alueiden punninta saattaisi myös tulla 
ajankohtaiseksi, mikäli tainnuttamisvaatimusta perusteltaessa vedottaisiin moraalin suojeluun. 
199 S.A.S. v. France (2014), tuomareiden Nussberger ja Jäderblom osin eriävä mielipide, kohta 5. 
200 Peers – Prechal 2014, s. 1475–1476. 
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Wills toteaa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön201 perusteella olevan selvää, että 

muiden suojeltavat oikeudet ovat laajahko käsite, johon lukeutuu muitakin kuin EIS:ssa ja 

sen pöytäkirjoissa turvattuja oikeuksia ja vapauksia. Wills tuokin ihmisoikeustuomioistui-

men ratkaisukäytännön perusteella esiin mahdollisuuden tulkita muiden oikeuksien ja va-

pauksien suojelua niin laajasti, että tainnuttamatta teurastamisen kiellon hyväksyttävänä 

syynä voitaisiin pitää ihmisten oikeutta elää yhteiskunnassa, jossa laki suojaa eläimiä tar-

peettomalta kärsimykseltä. Samaan hengenvetoon Wills kuitenkin toteaa tämän tulkinnan 

olevan kenties turhan hataralla pohjalla, sillä edellä esitetty ”oikeus” pohjaa ainoastaan tah-

toon tai intressiin elää tietyn tyyppisessä yhteiskunnassa. Mikäli tällainen tahto riittäisi hy-

väksyttäväksi perusteeksi rajoittaa uskonnonvapautta, kasvaisi rajoitukselle vaadittavan hy-

väksyttävän syyn merkitys niin laajaksi, että se menettäisi merkityksensä.202 Argumentointi 

muiden ihmisten oikeudesta elää tietynlaisessa yhteiskunnassa uskonnonvapauden rajoitus-

perusteena pohjaa ennen kaikkea ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun S.A.S. v. France, 

jota on kuitenkin kritisoitu mm. eriävän mielipiteen esittäneiden tuomareiden toimesta siitä, 

että siinä ”uhrataan yksilön oikeudet abstrakteille periaatteille”.203 Lisäksi soveltuvuutta ri-

tuaaliteurastuksiin heikentää se, että siinä missä kasvot peittävien huivien katsottiin vaikeut-

tavan sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessä elämistä, ei teurastustavalla ole suoraan vaiku-

tusta ihmisten päivittäiseen elämään, sillä lihantuotanto on yhteiskunnasta eriytynyt ja jopa 

”näkymätön” prosessi.204 Tätä ajatusta muiden ihmisten oikeuksien suojelusta tarkastellaan 

kuitenkin hieman lisää jaksossa 3.3., jossa käsitellään eläinsuojeluaatetta.  

Voisiko muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen sitten ulottua eläimiin 

itseensä? EIS 9 artiklan 2 kohdan relevantti osa on englanniksi ”protection of the rights and 

freedoms of others”. Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa todetaan vastaavasti ”protect 

the rights and freedoms of others”. Myös ranskankieliset versiot instrumenteista ovat saman 

 
201 Esim. ISKCON and Others v. the United Kingdom (1994), jossa uskonnonvapauden rajoitusta arvioitaessa 
otettiin huomioon myös lähistöllä asuville ihmisille uskonnollisista kokoontumisista aiheutunut häiriö; Leyla 
Şahin v Turkey (2005), jossa huivin käyttämistä koskeva kielto oppilaitoksessa katsottiin perustelluksi vedoten 
yleisen järjestyksen lisäksi muiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseen, kun kiellon tarkoitus oli säilyttää 
oppilaitosten sekulaarinen tai tunnustukseton luonne (erit. kohta 158); S.A.S. v. France (2014), jossa EIT hy-
väksyi muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kuuluvaksi sukupuolten välisen tasa-arvon, vaikkei siihen 
vetoaminen kyseisessä tapauksessa ollut perusteltua (kohta 119) sekä ”kunnioituksen yhdessä elämisen vähim-
mäisvaatimuksia kohtaan” ja siihen liittyvän ”oikeuden elää sosiaalisen kanssakäymisen tilassa” ( kohdat 121–
122, 142).  
202 Wills 2020, s.154–155.  
203 S.A.S. v. France (2014), tuomareiden Nussberger ja Jäderblom osin eriävä mielipide. 
204 Lihantuotannon vieraudesta nykyihmiselle ks. esim. Lappeteläinen 2017; Cairns – Johnston 2018.  
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sisältöiset.205 Euroopan ihmisoikeussopimuksen viralliset kielet ovat englanti ja ranska, jo-

ten pelkkää sanamuotoa tulkittaessa ”muiden oikeuksien ja vapauksien turvaaminen” voisi 

teoriassa tarkoittaa myös eläimiä. Tulkinnan laajentaminen muihin kuin ihmisiin olisi kui-

tenkin uutta, eikä sopimuksen historiallis-tavoitteellisen tulkinnan mukaista.206 Vaikkei al-

kuperäinen tarkoitus ollutkaan ulottaa suojaa muihin kuin ihmisiin, on Euroopan ihmisoi-

keussopimus kuitenkin dynaaminen instrumentti, jonka tulkinta riippuu soveltamishetken 

olosuhteista ja demokraattisissa valtioissa vallalla olevista käsityksistä.207 Ihmisoikeustuo-

mioistuin on todennut, että sen on otettava sopimuksen soveltamisessa huomioon sopimus-

valtioissa tapahtunut kehitys. Lisäksi tuomioistuimen on sopimuksen ilmaisujen ja termien 

tulkinnassa otettava sopimuksen itsensä lisäksi huomioon muitakin kansainvälisen oikeuden 

elementtejä ja näitä koskeva toimivaltaisten toimielinten tulkintakäytäntö.208 Tällaista evo-

lutiivista tulkintaa tukee myös tuomioistuimen entisen presidentin Sir Humphrey Wal-

dock’in kanta, jonka mukaan ihmisoikeussopimuksen säännösten merkityksen ja sisällön on 

alun perinkin tarkoitettu kehittyvän oikeudellisen tai sosiaalisen kehityksen mukana.209  

Evolutiivisessa tulkinnassa onkin tässä tapauksessa Wills’in mukaan syytä ottaa huomioon 

eläinten asemaa koskeva kehitys, joka on nähtävissä muun muassa seuraavissa, osin jo edellä 

käsitellyissä muutoksissa: EU-oikeuden kehitys, jonka lopputuloksena eläinten asema tava-

roina on kumoutunut; EU:n alueella niin ylikansallisesti, kansallisesti kuin alueellisestikin 

toteutunut eläinten tunnustaminen tuntevina olentoina; perustuslaillisen suojan ulottaminen 

eläimiin osassa Euroopan neuvoston jäsenvaltiosta210; eläinten hyvinvointia koskevan lain-

säädännön huomattava kehittäminen Euroopan neuvostossa ja EU:ssa211; eläinten hyvin-

voinnin tunnustaminen hyväksyttävänä päämääränä EU-oikeudessa212 sekä EU:ssa asetetut 

 
205 Ranskaksi vastaava kohta on sekä EIS:ssa että perusoikeuskirjassa ”protection des droits et libertés d’aut-
rui”. 
206 Wills 2020, s. 155. Historiallis-tavoitteellisesta tulkinnasta ks. esim. Määttä ym. 2012, s. 12. 
207 European Court of Human Rights 2020b, s. 7. 
208 Esim. Tyrer v. the United Kingdom (1978), kohta 31; Bayatyan v. Armenia (2011), kohta 102. 
209 Waldock 1981, s. 547. Tämä sama kanta on toistettu myös mm. tapaukseen Magyar Helsinki Bizottság v. 
Unkari annetussa tuomari Sicilianoksen rinnakkaisessa mielipiteessä, johon yhtyi myös tuomari Raimondi (eri-
tyisesti rinnakkaisen mielipiteen kohdat 5–7). 
210 Eisen 2018. Eläimiä suojellaan Euroopan neuvoston jäsenmaista Sveitsin, Saksan, Slovenian, Luxemburgin 
ja Itävallan perustuslaeissa. Lisäksi eläimiä suojellaan Intian, Brasilian ja Egyptin perustuslaeissa. 
211 Ks. yhteenvetona esim. European Parliament 2020a. 
212   Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 62 ja 63; tuomio 17.1.2008, Viamex Agrar Handel ja ZVK, C-37/06 ja C-58/06, ECLI:EU:C:2008:18, 
kohta 22; tuomio 19.6.2008, Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers ja Andibel, C-219/07, 
ECLI:EU:C:2008:353, kohta 27; tuomio 10.9.2009, komissio v. Belgia, C-100/08, ECLI:EU:C:2009:537, 
kohta 91; tuomio 23.4.2015, Zuchtvieh-Export, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, kohta 35. 
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tietyt kaupankäyntiä koskevat kiellot213, jotka perustuvat eläinten hyvinvoinnin suojelemi-

seen. Nämä muutokset ovat osa kansainvälistä suuntausta, jonka mukaan tuntevia eläimiä 

tulisi suojata lainsäädännöllisin keinoin niiden itsensä takia.214 Tom Sparks on analysoinut 

ihmisoikeustuomioistuimen eläimiin liittyviä ratkaisuja ja pitää kuitenkin selvänä, että suo-

jelun kohteena on ihmisten kiinnostus eläinten hyvinvointia ja kärsimystä koskien, eivätkä 

itse eläimet.215 Ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pinto de Albuquerquen mukaan ihmis-

oikeussopimus suojelee myös eläinten elämää ja hyvinvointia, vaikka suojelun katsotaankin 

olevan johdannainen ihmisten omaisuuden suojasta tai oikeudesta terveelliseen, tasapainoi-

seen ja kestävään elinympäristöön. Hänen mukaansa tuomioistuin välttää toiminnassaan niin 

eläinten inhimillistämistä kuin esineellistämistäkin ja eläinten oikeudellinen status yleisso-

pimusta sovellettaessa onkin jotain siltä väliltä.216  

Eläinten tunnustaminen ”muina” olisikin Willsin mukaan Euroopan ihmisoikeustuomiois-

tuimelle suorin tapa mahdollistaa sopimuksessa turvattujen oikeuksien rajoitus eläinten in-

tresseihin vedoten. Tälle tunnustukselle olisi myös perusteet kansainvälisessä trendissä, 

jonka valossa eläinten synnynnäistä arvoa on tarve suojella lainsäädännön keinoin. Wills, 

kuten minäkin, tunnistaa kuitenkin eläinten käsittämisen ”muina” toistaiseksi toteutumatto-

mana ideana, joten argumentoinnin rakentaminen sen varaan olisi hataraa.217 Lisäksi oikeus-

tieteen kentällä pidetään edelleen jossain määrin kiistanalaisena sitä, voiko eläimillä ylipää-

tään olla oikeuksia.218 Kiistanalaisuus heikentäisi tähän rajoitusperusteeseen vetoamisen me-

nestyksekkyyttä, vaikka monet tekijät puhuvatkin eläinten oikeussubjektiviteetin puo-

lesta219. Ennen kuin eläinten oikeuksiin voidaan menestyksekkäästi vedota ihmisoikeustuo-

mioistuimessa, tulisi niiden olemassaolosta varmaankin olla laajempi yksimielisyys. Näin 

ollen hedelmällisimmät perusteet, joilla perus- ja ihmisoikeuksia voidaan eläinten hyvin-

voinnin suojelemiseksi rajoittaa, olisivatkin unionin tuomioistuimessa EU:n tunnustama 

yleinen etu ja ihmisoikeustuomioistuimessa kenties moraalin suojelu. 

 
213 Esim. eläinkokeiden kielto kosmetiikan valmistamisessa asetuksella (EY) N:o 1223/2009 ja hyljetuotteiden 
kaupan merkittävä rajoittaminen asetuksella (EY) N:o 1007/2009. 
214 Wills 2020, s. 155–156. 
215 Sparks 2020, s. 162. 
216 Herrmann v. Saksa, tuomari Pinto de Albuquerquen osin rinnakkainen ja osin eriävä mielipide, kohta ”The 
protection of animals by the Convention”. 
217 Wills 2020, s. 156. 
218 Ks. esim. Kurki 2013; Aarnio 2005. 
219 Ks. tästä kysymyksestä lisää esim. Kurki 2019; Pietrzykowski 2015. Oikeussubjektiviteetti on yhteiskunnan 
määriteltävissä, minkä vuoksi sen merkitystä on myös mahdollista muuttaa. Aiempi kehitys koskien sitä, kellä 
voi olla oikeuksia näkyy myös mm. naisten ja orjien aseman muutoksessa (ks. esim. Favre 2010, s. 1030–
1032). Kun eläimiä koskeva tieteellinen tieto lisääntyy, on luonnollista, että myös lainsäädäntö kehittyy siinä 
mukana. 
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3.2.6. Suhteellisuusperiaate ja välttämättömyys 

Euroopan unionin tuomioistuin 

Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa asetetaan siinä turvattujen oikeuksien ja vapauk-

sien käyttämiseen kohdistuville rajoituksille vaatimus välttämättömyydestä: suhteellisuus-

periaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan tehdä ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja 

vastaavat tosiasiallisesti edellä esitettyjä hyväksyttäviä päämääriä. Unionin tuomioistuin on 

ratkaisukäytännössään selventänyt suhteellisuusperiaatetta todeten, että säädetyt uskonnon-

vapauden rajoitukset eivät saa ylittää niitä rajoja, jotka johtuvat siitä, mikä on tarpeellista 

rajoituksella tavoiteltujen hyväksyttävien päämäärien toteuttamiseksi ja tähän soveltuvaa. 

Näin ollen on valittava vähiten rajoittava toimenpide, jos on mahdollista valita usean tarkoi-

tuksenmukaisen toimenpiteen välillä, eivätkä siitä aiheutuvat haitat saa olla liian suuria ta-

voiteltuihin päämääriin nähden.220 Lisäksi tapauksissa, joissa kyse useammasta perussopi-

muksissa vahvistetuista perusoikeuksista ja periaatteista – eli rituaaliteurastuksissa toisaalta 

uskonnonvapaudesta (perusoikeuskirjan 10 artikla) ja toisaalta eläinten hyvinvoinnista 

(SEUT 13 artikla) -  suhteellisuusperiaatteen toteutumisen arvioinnissa on pyrittävä ”ky-

seessä olevien eri oikeuksien ja periaatteiden suojaan liittyvien vaatimusten välttämättömään 

yhteensovittamiseen sekä oikeaan tasapainoon niiden välillä”.221  

Unionin tuomioistuin on luomutunnuksen käyttöä koskevassa ratkaisussa Oeuvre d’assis-

tance aux bêtes d’abattoirs omaksunut kannan, ettei tainnuttamatta teurastamisessa käytetty 

menetelmä ”helpota eläimen kipua, tuskaa ja kärsimystä yhtä tehokkaasti, kuin teurastus, 

jota edeltää tainnutus, - - millä sen kärsimystä vähennetään huomattavasti”. 222 Ratkaisussa 

Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. unionin tuomioistuin totesi, että vaatimus 

tainnuttaa eläin ennen rituaaliteurastusta ja siihen liittyvä edellytys, että tainnutus on peruu-

tettavissa eikä aiheuta eläimen kuolemaa, soveltuu eläinten hyvinvoinnin edistämistä koske-

van tavoitteen saavuttamiseen ja vastaa siten tosiasiallisesti hyväksyttävää päämäärää.223 

 
220 Tuomio 20.3.2018, Menci, C-524/15, ECLI:EU:C:2018:197, kohta 46; tuomio 30.4.2019, Italia v. neuvosto 
(Välimeren miekkakalan kalastuskiintiö), C-611/17, ECLI:EU:C:2019:332, kohta 55; tuomio 25.2.2010, Mül-
ler Fleisch, C-562/08, ECLI:EU:C:2010:93, kohta 43; tuomio 9.3.2010, ERG ym., C-379/08 ja C-380/08, 
ECLI:EU:C:2010:127, kohta 86. 
221 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 65; tuomio 19.12.2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114, kohta 50; tuomio 
22.1.2013, Sky Österreich, C‑283/11, ECLI:EU:C:2013:28, kohta 60. 
222 Tuomio 26.2.2019 Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, ECLI:EU:C:2019:137, kohdat 48 
ja 49. EUT:n mukaan tainnuttamatta teurastaminen ei siten täytä luomuasetuksen (834/2007) 14 artiklan 1 
kohdan b alakohdan viii alakohdan edellytystä siitä, ettei elämille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. 
223 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 66. 
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Suhteellisuusperiaatteen noudattamiseksi rajoituksen tulee kuitenkin olla myös välttämätön 

tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi. Tuomioistuin viittaa ratkaisussaan lopetusasetuk-

sen johdanto-osan 6 perustelukappaleessa mainittuihin Euroopan elintarviketurvallisuusvi-

ranomaisen tieteellisiin lausuntoihin224, joista ilmenee tuomioistuimen mukaan tieteellinen 

yksimielisyys siitä, että tainnuttaminen ennen verenlaskua on paras tapa vähentää eläimen 

kärsimystä lopettamishetkellä. Myös Flanderin lainsäätäjä totesi, että uskonnonvapautta vä-

hemmän rajoittavilla toimenpiteillä jäätäisiin kauas eläinten kärsimyksen poistamisesta, ei-

vätkä ne siten ole samalla tavoin tarkoituksenmukaisia. Unionin tuomioistuin katsoikin Flan-

derin lainsäätäjän toimineen edellä luvussa 3.2.2. tarkastellun harkintamarginaalin rajoissa 

rajoittaessaan uskon tunnustamisen vapautta tainnutusedellytystä koskevalla asetuksella ja 

katsoessaan rajoituksen täyttävän tarpeellisuutta koskevan edellytyksen.225  

Suhteellisuusperiaatteeseen kuuluu edellä esitetysti myös vaatimus siitä, että rajoituksesta 

aiheutuvat haitat eivät saa olla liian suuria tavoiteltuihin päämääriin nähden. Unionin tuo-

mioistuin vetosi ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. tieteellisiin tut-

kimuksiin siitä, ettei tainnutus vaikuta haitallisesti verenlaskuun, eikä peruutettavissa oleva 

sähköinen tainnutusmenetelmä aiheuta eläimen kuolemaa. Lisäksi tuomioistuin vetosi sii-

hen, että Flanderin lainsäätäjä on pyrkinyt suosimaan nykyaikaisinta lopettamismenetelmää, 

joka säästää eläimiä vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopettamishet-

kellä. Tuomioistuin totesi oikeasuhtaisuuden arviointiin vaikuttavan näiden seikkojen lisäksi 

sen, että perusoikeuskirjaa, kuten Euroopan ihmisoikeussopimustakin, on tulkittava evolu-

tiivis-dynaamisesti. Näin ollen eläinten hyvinvoinnin merkityksen lisääntyminen demo-

kraattisissa yhteiskunnissa useiden vuosien ajan voidaan ottaa paremmin huomioon rituaa-

liteurastuksia tarkasteltaessa ja tämä yhteiskunnallinen muutos voi siten oikeuttaa tainnu-

tusedellytyksen sisältävän lainsäädännön oikeasuhtaisuuden. Rajoituksen oikeasuhtaisuutta 

perustelee myös se, ettei se estä ilman tainnuttamista teurastetuista eläimistä saatujen tuot-

teiden maahantuontia ja liikkeelle laskemista. Lopputuloksena tuomioistuin katsoi, että 

Flanderin lainsäätäjän tainnuttamisedellytystä koskevilla toimenpiteillä ”taataan oikeuden-

mukainen tasapaino eläinten hyvinvoinnille annetun merkityksen ja juutalaisten uskovaisten 

ja muslimiuskovaisten uskonnon tunnustamisen vapauden välillä ja että ne ovat näin ollen 

oikeasuhteisia.”226  

 
224 European Food Safety Authority 2004; European Food Safety Authority 2006. 
225 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 72–74. 
226 Ibid., kohdat 75–80. 
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Unionin tuomioistuimen ratkaisu olisi hyvinkin voinut olla toinen, jos lainsäädännöllä olisi 

vaadittu sellaista tainnuttamistapaa, joka itsessään johtaa eläimen kuolemaan, koska silloin 

vaikutus rituaaliteurastusten suorittamiseen olisi vielä suurempi. Tosin tällaisenaankin tuo-

mio on saanut kritiikkiä siitä, ettei peruutettavissakaan oleva tainnutus ole juutalaisen uskon 

mukaan hyväksyttävä227 ja siitä, että tuomioistuin on poistunut tontiltaan tulkitessaan tain-

nuttamisen olevan uskonnollisten määräysten mukainen228. Jälkimmäistä kritiikkiä on koh-

distettu myös kansalliseen lainsäätäjään.229 Osa muslimeista kuitenkin hyväksyy peruutetta-

vissa olevan tainnutuksen230, eli määrällisestä näkökulmasta haittoja on kokonaiskuvassa 

jonkin verran vähennetty tällä vaatimuksella. Lopputulos olisi luultavasti ollut myös toinen, 

mikäli uskonnollisten määräysten mukaisesti tainnuttamatta teurastetun lihan maahantuontia 

olisi rajoitettu, sillä silloin rajoituksen vaikutukset olisivat vielä voimakkaammat. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa vaaditaan hieman perusoikeuskir-

jan suhteellisuusperiaatetta vastaavasti, että uskonnon tunnustamiseen kohdistuvan rajoituk-

sen tulee olla välttämätön demokraattisessa yhteiskunnassa. Ihmisoikeustuomioistuimen oi-

keuskäytännön valossa ihmisoikeusrajoituksen tulee tämä tehdäkseen vastata painavaan yh-

teiskunnalliseen tarpeeseen, olla oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun hyväksyttävään pää-

määrään ja sen perusteluiden täytyy olla riittävät ja relevantit.231 Tarkastellaan näitä osa-

alueita yksi kerrallaan. 

Ensin on pohdittava, muodostaako eläinten hyvinvointi ”painavan yhteiskunnallisen tar-

peen”. Ihmisoikeustuomioistuin on esittänyt kannan, että monissa eurooppalaisissa yhteis-

kunnissa käytävää keskustelua eläinten suojelusta ja niiden pidosta ei voida sivuuttaa.232 Li-

säksi tuomioistuin on katsonut eläinten hyvinvointia koskevan keskustelun olevan merkittä-

vän yleisen edun mukaista (vital public interest) hylkeenmetsästyksen epäkohtia koske-

neessa tapauksessa233, metsästyksen vastustamisella olevan riittävä vakuuttavuus, vakavuus, 

 
227 European Jewish Association 23.12.2020. 
228 Goldfeder 22.12.2020. 
229 Van der Schyff 2017. Van der Schyff katsoo lainsäätäjän poistuvan tontiltaan ja yrittävän määrittää uskon-
nollisen toiminnan muotoa määräämällä uskonnollisissa teurastuksissa käytettävästä tainnutustekniikasta. Tä-
män hän näkee rikkovan valtion ja kirkon/uskonnon erillisyyden periaatetta. 
230 Ks. esim. Fuseini ym. 2017. 
231 Handyside v. the United Kingdom (1976), kohdat 48–50; Sunday Times v. the United Kingdom (No. 1) 
(1979), kohta 62.  
232 Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland (2009), kohta 70. 
233 Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway (1999), kohta 73. 
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yhtenäisyys ja merkitys tullakseen kunnioitetuksi demokraattisessa yhteiskunnassa234 ja 

eläinten kärsimyksen voivan muodostaa riittävän perusteen yleiselle intressille kieltää tie-

tynlainen metsästys235. Wills on analysoinut edellä esitettyä oikeuskäytäntöä ja arvioinut ar-

vioi eläinten tappamiseen liittyvien hyvinvointiongelmien todella voivan muodostaa paina-

van yhteiskunnallisen tarpeen.236 Otettaessa lisäksi huomioon se, että eläinten hyvinvoinnin 

suojelu on EU:n tunnustama yleisen edun mukainen tavoite237, puhuu moni asia sen puolesta, 

että eläinten hyvinvointi todella muodostaa painavan yhteiskunnallisen tarpeen.  

Toisaalta ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että sen täytyy kiinnittää erityistä huomiota 

niihin periaatteisiin, jotka ovat tunnusomaisia demokraattiselle yhteiskunnalle, ja katsonut, 

että ilman pluralismia ja suvaitsevaisuutta ei voida puhua demokraattisesta yhteiskun-

nasta.238 Uskonnonvapaus ja siihen liittyvä uskonnollinen monimuotoisuus on myös tunnis-

tettu demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviksi.239 Nämä seikat huomioiden saattaisi paina-

van yhteiskunnallisen tarpeen arviointi jäädä kunkin jäsenvaltion harkintamarginaalin va-

raan, sillä painavia perusteita on molemmissa vaakakupeissa. 

Jos hyväksymme sen, että eläinten hyvinvointi lopetuksen yhteydessä muodostaa painavan 

yhteiskunnallisen tarpeen, on tutkittava sitä, vastaisiko uskonnonvapauden rajoitus, eli tässä 

tapauksessa tainnuttamatta teurastamisen kielto, tähän tarpeeseen. Tätä kysymystä on käsi-

telty jo kattavasti edellä, minkä vuoksi riittääkin viitata EFSA:n julkaisemaan tieteelliseen 

asiantuntija-arvioon, jonka mukaan eläimen hyvinvoinnille aiheutuvista vakavista haitoista 

johtuen eläin tulisi aina tainnuttaa ennen verenlaskun aloittamista240 sekä edellä esitettyyn 

unionin tuomioistuimen argumentointiin ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van 

België ym.241 Kun otetaan huomioon edellä esitetty arviointi, on johtopäätös kiellon vastaa-

vuudesta yhteiskunnalliseen tarpeeseen perusteltu. Tähän liittyy myös vaatimus siitä, että 

kansallisten viranomaisten rajoitukselle antamien perusteluiden olla riittävät ja relevantit: 

jos toimenpide ei ole käytännössä tehokas päämäärän saavuttamiseen, eivät sen 

 
234 Chassagnou and Others v. France (1999), kohta 114. 
235 Friend ym. v. the United Kingdom (2009), kohta 56. 
236 Wills 2020, s. 157. 
237 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 62 ja 63. 
238 Handyside v. the United Kingdom (1976), kohta 49.  
239 Hasan and Chaush v. Bulgaria (2000), kohta 60; Serif v. Greece (1999), kohta 49; Kokkinakis v. Greece 
(1993), kohdat 31 ja 33. 
240 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 2. 
241 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
erityisesti kohta 66. 
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perustelutkaan todennäköisesti ole riittävät ja relevantit.242 Mikäli tainnuttamatta teurasta-

misen kieltoa koskeva tapaus tulisi ihmisoikeustuomioistuimen ratkaistavaksi, voisi valtio 

todennäköisesti täyttää tämän vaatimuksen esittämällä tainnutuksen hyvinvointivaikutuksia 

koskevaa tutkimustietoa, jota on laajasti saatavilla ja jonka voidaan katsoa perustelevan toi-

menpidettä. 

On kuitenkin tarkasteltava myös sitä, olisiko tainnuttamatta teurastamisen kielto oikeassa 

suhteessa sillä tavoiteltuun hyväksyttävään päämäärään, eli eläinten hyvinvoinnin suojeluun 

lopettamishetkellä. Oikeasuhtaisuuden määrittämisessä ihmisoikeustuomioistuin arvioi sitä, 

onko ihmisoikeusrajoituksesta henkilölle aiheutuva haitta liiallinen suhteessa tavoiteltuun 

hyötyyn.243 Evans katsoo tämän harkinnan riippuvan aina merkittävästi tapauksen tosi-

seikoista sekä tuomioistuimen käsityksestä siitä, mikä on rajoitettavan oikeuden merkitys ja 

kuinka vakavana se rajoitusta pitää.244 Wills nostaa esiin tämän arvioinnin vaikeuden rituaa-

liteurastuksissa: kuinka mitata ja punnita keskenään niin erilaisia arvoja kuin uskonnollisen 

rituaalin toteuttaminen, eläinten säästyminen tarpeettomalta kärsimykseltä tai yhteiskunnal-

linen huoli eläinten hyvinvoinnista?245 Rajoituksesta aiheutuvaa haittaa vähentää se, ettei 

rajoitus estä uskonnon vaatimukset täyttävän lihan maahantuontia ja se, että osa muslimeista 

hyväksyy peruutettavissa olevan tainnutuksen käytön eläinten teurastamisessa, kunhan se ei 

johda eläimen kuolemaan. Lisäksi haitan suuruuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon 

edellä esitetty oikeuskäytäntö, jossa on katsottu, että oikeus noudattaa uskonnon ruokasään-

töjä ei sisällä absoluuttista oikeutta tiettyihin sallittuihin ruoka-aineisiin.246 Tosin tämä vii-

meinen peruste ei luultavasti olisi menestyksekäs, kun otetaan huomioon mm. lihan asema 

osana ruokakulttuuria, perustetta tukevien ratkaisujen keskittyminen vankilaolosuhteisiin 

sekä yhdenvertaisuus uskovaisten kuluttajien ja muiden kuluttajien väillä. 

Haittojen lisäksi arvioinnissa on tärkeää tainnuttamatta teurastamisen kiellosta aiheutuva 

konkreettinen hyöty eläinten hyvinvoinnille. Jos asiaa tarkastellaan kapeasta perspektiivistä 

keskittyen niihin eläimiin, jotka teurastetaan uskonnollisin erityismenetelmin, voidaan vai-

vatta väittää tainnutusvaatimuksesta olevan hyötyä eläinten hyvinvoinnille.247 Jos kuitenkin 

laajennetaan perspektiiviä ja tarkastellaan eläinten hyvinvoinnin edistämistä yleensä, ei 

 
242 Gerards 2013, s. 467. 
243 National Union of Belgian Police v. Belgium (1975), kohta 49. 
244 Evans 2001, s. 145. 
245 Wills 2020, s. 158. 
246 Erityisesti X v. the United Kingdom (1976), ks. myös Jakóbski v. Poland (2010) ja Vartic v. Romania (no. 
2) (2013). 
247 European Food Safety Authority (EFSA) 2004, s. 2, 5. 
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hyöty olekaan enää niin kiistaton. Myös tietyt tainnutusmenetelmät aiheuttavat eläimille tus-

kaa, kipua ja kärsimystä, ja voidaan pohtia, kuinka suuri merkitys rituaaliteurastukseen puut-

tumisella on tilanteessa, jossa suurin osa EU:n alueella tuotetusta lihasta kuitenkin teuraste-

taan tavanomaisesti, kenties puutteellisiakin tainnutusmenetelmiä käyttäen.248 Toinen esi-

tetty kritiikki koskee sitä, että tainnuttamatta teurastamisen kieltäminen ei poistaisi uskon-

non määrittämiä menetelmiä käyttäen teurastetun lihan kysyntää, vaan lisäisi ainoastaan sen 

maahantuontia. Tällöin tuotanto siirtyisi kenties maihin, joissa eläinten hyvinvointi ei ole 

yhtä tarkoin säänneltyä.249 Näin ollen eläinten kokeman kärsimyksen määrä saattaisi pahim-

massa tapauksessa kasvaa, jos sitä tarkastellaan maailmanlaajuisesti.250 Näin pitkälle ei ar-

vioinnissa kuitenkaan ole tarpeen mennä, sillä valtiot voivat suvereniteettinsa ja alueellisen 

toimivaltansa puitteissa lähtökohtaisesti vaikuttaa kansallisella lainsäädännöllään vain oman 

alueensa toimintatapoihin.251 Tällainen argumentointi johtaisi myös tietynlaiseen ”race to 

the bottom” -ilmiöön252, jos eläinten hyvinvointia koskevia sääntöjä ei kehitettäisi siksi, että 

muualla tilanne saattaa olla vielä huonompi. Lisäksi kumpikaan kritiikki, tainnutusmenetel-

mien heikkoudet tai tuotannon siirtyminen muualle, ei voi toimia esteenä lainsäädännölle, 

joka kuitenkin kyseisessä tapauksessa vastaa painavaan yhteiskunnalliseen tarpeeseen. 

3.2.7. Yhteenveto tainnutusvaatimuksesta uskonnonvapauden rajoituksena 

Euroopan unionin tuomioistuin on ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België 

ym. katsonut jäsenvaltion lainsäädännön, jossa edellytetään rituaaliteurastuksen yhteydessä 

edeltävää peruutettavissa olevaa tainnutusta, joka ei aiheuta eläimen kuolemaa, muodosta-

van hyväksyttävän uskonnonvapauden rajoituksen. Tuomioistuin tulkitsi lopetusasetusta yh-

dessä SEUT 13 artiklan ja perusoikeuskirjan 10 artiklan kanssa ja totesi, ettei se ole esteenä 

kyseiselle kansallisen lainsäädännön asettamalle vaatimukselle. Tuomioistuin katsoi, että 

kansalliset toimenpiteet takaavat oikeudenmukaisen tasapainon eläinten hyvinvoinnin ja 

 
248 Esimerkiksi sianlihaa tuotettiin EU:ssa 23,8 miljoonaa tonnia vuonna 2018 ja se muodosti noin puolet EU:n 
kokonaislihantuotannosta (Eurostat 2019). Sikoja ei teurasteta islamin eikä juutalaisuuden määrittämien eri-
tyismenetelmien mukaisesti, eli rituaaliteurastuksen sääntely ei vaikuta niiden lopetukseen. Lisäksi sikojen 
teurastuksessa yleisesti käytetyn hiilidioksiditainnutuksen haitoista eläinten hyvinvoinnille on tieteellistä näyt-
töä (ks. esim. Steiner ym. 2019). Myös siipikarjan tainnutuksessa yleisin tainnutusmenetelmä, sähkötainnutus 
vesialtaassa, sisältää useita riskejä eläinten hyvinvoinnille (European Food Safety Authority 2019, s. 21–24).   
249 Wills 2020, s. 160. 
250 Teurastettavien eläinten kansainvälisestä kaupasta uskonnon ja valtioiden määräysten valossa, ks. Stilt 
2020.  
251 Valtioiden suvereniteetista ja alueellisesta toimivallasta, ks. esim. Shaw 2003, s. 361–409. 
252 Ks. esim. Blattner 2020. 
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uskonnon tunnustamisen vapauden välillä ja ovat siten oikeasuhtaisia.253 Ratkaisevaa ta-

pauksessa oli ensinnäkin valtioille jätetty harkintavalta, sillä valtion ja uskonnon välistä suh-

detta koskevat kysymykset herättävät perustellusti erilaisia mielipiteitä demokraattisessa yh-

teiskunnassa. Unionin tuomioistuin viittasi tuomiossaan ihmisoikeustuomioistuimen ratkai-

sukäytäntöön, jossa on katsottu kansallisten toimijoiden olevan paremmassa asemassa päät-

tämään uskon tunnustamisen rajoitusten tarpeellisuudesta ja ulottuvuudesta etenkin, kun eu-

rooppalaista konsensusta kysymyksestä ei ole syntynyt.254 Erityistä merkitystä ratkaisun 

kannalta oli myös sillä, että unionin tuomioistuin katsoi eläinten hyvinvoinnin merkityksen 

kasvaneen ja sitä koskevan tietoisuuden lisääntyneen demokraattisissa yhteiskunnissa siten, 

että se voidaan ottaa paremmin huomioon rituaaliteurastuksen yhteydessä, sillä perusoikeus-

kirjaa tulkittaessa on otettava huomioon demokraattisissa yhteiskunnissa vallitsevat elinolot 

ja vallitsevat käsitykset.255 Näin ollen tuomioistuin katsoi peruutettavan tainnutuksen vaati-

muksen täyttävän perusoikeuskirjan 52 artiklan 2 kohdan rajoitusedellytykset: siitä oli sää-

detty lailla uskonnonvapauden keskeistä sisältöä kunnioittaen, tainnutusvaatimus oli välttä-

mätön eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ja se vastasi tosiasiallisesti unionin tunnustamia 

yleisen edun – eli eläinten hyvinvoinnin – mukaisia tavoitteita. 

Ihmisoikeustuomioistuimen soveltamat uskonnonvapauden rajoitusedellytykset (EIS 9 ar-

tikla 2 kohta) eroavat kuitenkin edellä esitetysti jonkin verran unionin tuomioistuimen har-

kinnassaan läpikäymistä rajoitusedellytyksistä. Lailla säätämisen velvoite sisältyy molem-

piin instrumentteihin, mutta "unionin tunnustamien yleisen edun mukaisten tavoitteiden” si-

jaan rajoitusten tulee olla välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa yleisen turvalli-

suuden vuoksi, yleisen järjestyksen, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden hen-

kilöiden oikeuksien ja vapauksien turvaamiseksi. Kuten edellä on esitetty, terveyden suoje-

leminen voidaan sivuuttaa, koska siihen vetoamiseen ei ole perusteita. Myös yleiseen tur-

vallisuuteen tai yleiseen järjestykseen vetoaminen ovat hataralla pohjalla, sillä teurasta-

moissa tapahtuva tainnuttamatta teurastaminen ei juurikaan vaikuta ihmisten väliseen tur-

vallisuuteen tai järjestykseen, vaikka ihmisoikeustuomioistuin onkin aiemmin katsonut teu-

rastustoiminnan organisoinnin valtion toimesta voivan edistää uskontojen välistä harmoniaa 

ja suvaitsevaisuutta.256 Muiden henkilöiden oikeuksien tai vapauksien suojelemisesta on 

 
253 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 79–81.  
254 Ibid., kohta 67. 
255 Ibid., kohta 77. 
256 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000), kohta 84. 
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edellä esitetty hypoteettista pohdintaa mahdollisuudesta ulottaa tämä suoja eläimiin itseensä. 

Seuraavassa luvussa 3.3. tarkastellaan myös lähemmin eläinsuojeluaatteen mahdollisuutta 

saada suojaa ja tämän vaikutuksia rituaaliteurasten sääntelyyn. Aika näyttää, riittääkö Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksen evolutiivis-dynaaminenkaan tulkinta näin pitkälle meneviin 

lopputuloksiin, kun määritellään muiden oikeuksien ja vapauksien rajoja. Sen sijaan moraa-

lin suojeleminen vaikuttaa rajoitusperusteista vakaimmalta, sillä eläinten hyvinvointi on us-

kontojen rajat ylittävä arvo257, jonka asema on ainoastaan vahvistunut viime vuosina. 

Hyväksyttävän perusteen lisäksi rajoituksen tulee EIS 9 artiklan 2 kohdan mukaan olla vält-

tämätön demokraattisessa yhteiskunnassa, eli vastata painavaan yhteiskunnalliseen tarpee-

seen, olla oikeassa suhteessa sillä tavoiteltuun hyväksyttävään päämäärään ja sen perustelui-

den täytyy olla riittävät ja relevantit. ”Painavan yhteiskunnallisen tarpeen” olemassaolon 

määrittämisessä vaikuttaisivat eläinten hyvinvoinnin merkityksen kasvu, mutta toisaalta 

myös uskonnonvapauden rooli demokraattisen yhteiskunnan kulmakivenä, ja tämä punninta 

saattaisikin jäädä valtioiden harkintamarginaalin sisään. Mikäli eläinten hyvinvoinnin suo-

jelu katsottaisiin painavaksi yhteiskunnalliseksi tarpeeksi, on tieteellisen näytön johdosta 

perusteltavissa, että tainnutusvaatimus vastaa eläinten hyvinvoinnin suojelua koskevaan tar-

peeseen. Tieteellisestä näytöstä johtuen myöskään riittävien ja relevanttien perusteluiden an-

taminen ei liene muodostuvan ongelmaksi. Kenties tulevaisuus näyttää, päätyykö ihmisoi-

keustuomioistuin rituaaliteurastuksia koskevan tainnutusvaatimuksen hyväksyttävyyden ar-

vioinnissa samaan lopputulokseen kuin unionin tuomioistuin. 

3.3. Eläinsuojeluaate suojaa saavana vakaumuksena 

Edellä on käsitelty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklassa ja perusoikeuskirjan 10 

artiklassa turvattua ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapautta vastakkain eläinten hy-

vinvointia koskevien intressien kanssa. Ei kuitenkaan ole täysin poissuljettua, että näitä ar-

tikloita tultaisiin käsittelemään myös ns. samalla puolella teurastukseen liittyvissä kysymyk-

sissä. Tässä osiossa tarkastellaan, voiko eläinsuojeluaate saada omantunnonvapauden suojaa 

ja jos näin on, voisiko sillä olla vaikutusta tainnuttamatta teurastamisen sääntelyn arviointiin 

tulevaisuudessa. 

 
257 Lerner – Rabello 2006, s. 3–5. 



 
 

57 

Saadakseen suojaa, vakaumuksella tulee olla tietty vakuuttavuus, vakavuus, yhtenäisyys ja 

merkitys.258 Hirvelä ja Heikkilä tuovat tämän lisäksi esiin toisenkin vaatimuksen, joka va-

kaumuksen tulee täyttää kuuluakseen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan suojan 

piiriin: sen tulee kunnioittaa inhimillistä arvokkuutta.259 Tämä tulkinta pohjautuu Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen pohdintaan ratkaisussa Campbell and Cosans v. the United 

Kingdom vuodelta 1982. Tapauksessa tuomioistuin arvioi filosofisen vakaumuksen käsitettä 

9 artiklan soveltamisen yhteydessä ja päätyi siihen, että sen hetkisessä kontekstissa ”filoso-

fiset vakaumukset” tarkoittavat sellaisia vakaumuksia, jotka ovat kunnioituksen arvoisia de-

mokraattisessa yhteiskunnassa eivätkä ole ristiriidassa inhimillisen arvokkuuden kanssa. Li-

säksi vakaumuksen tulee kunnioittaa 2 artiklassa turvattua oikeutta elämään.260 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin – tarkemmin sanottuna sen aiempi ensimmäinen in-

stanssi ihmisoikeustoimikunta – on vuonna 1978 päätöksessään Arrowsmith v. United King-

dom hyväksynyt poliittisesti ja/tai eettisesti perustellun pasifismin sellaiseksi uskoksi (be-

lief), joka kuuluu 9 artiklan suojan piiriin.261 Uskonnonvapautta tutkinut professori Carolyn 

Evans tulkitsee ratkaisua siten, että se kertoo mahdollisuuksista sisällyttää käsitteeseen laa-

jasti filosofisia ja mahdollisesti myös poliittisia uskomuksia tai vakaumuksia.262 Näin onkin 

sittemmin tapahtunut. Eettisistä syistä tapahtuvaa metsästyksen vastustamista koskeneissa 

ratkaisuissa tuomioistuin on katsonut, että kyseisillä aatteilla oli riittävä vakuuttavuus, yhte-

näisyys ja merkitys ja niiden olevan siten kunnioituksen arvoisia demokraattisessa yhteis-

kunnassa.263 Toisessa tapauksista oli vedottu myös 9 artiklan loukkaukseen, mutta ihmisoi-

keustuomioistuin ei kuitenkaan katsonut tarpeelliseksi tutkia sitä, kun se oli käsitellyt ta-

pauksen omaisuudensuojan, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden sekä syrjintäkiellon nä-

kökulmasta.264 Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan mukainen ajatuksen- omantun-

non- ja uskonnonvapaus kattaa ratkaisun W. v. the United Kingdom mukaan myös veganis-

min, sillä veganismi liittyy omaantuntoon ja uskomuksiin, joita artikla suojaa yhdessä niihin 

tiiviisti liittyen tekojen kanssa.265 Näiden tapausten valossa ei tunnu kaukaa haetulta, että 

 
258 Campbell and Cosans v. the United Kingdom (1982), kohta 36. 
259 Hirvelä – Heikkilä 2017, s. 861–862. 
260 Campbell and Cosans v. the United Kingdom (1982), kohta 36. 
261 Arrowsmith v. United Kingdom (1978), kohdat 68–69.  
262 Evans 2001, s. 56–57.  
263 Chassagnou and Others v. France (1999), kohta 114; Schneider v. Luxembourg (2007), kohta 80. 
264 Chassagnou and Others v. France (1999), kohta 125. Tapauksessa oli kyse Ranskan lainsäädännöstä, joka 
edellytti myös metsästystä vastustavien maanomistajien liittyvän metsästäjien järjestöön. Tuomari Fischbach 
katsoi kuitenkin erillisessä mielipiteessä ajatuksen- ja omantunnonvapauden olleen tapauksen ytimessä, ja 
luonnonsuojelullisten aatteiden kuuluvan EIS 9 artiklan suojan piiriin. Hän katsoi, että tapauksen tutkinta 9 
artiklan suhteen olisi ollut tarpeen ja argumentoi loukkauksen tapahtuneen. 
265 W. v. the United Kingdom (1993). 



 
 

58 

myös eläinsuojeluaate voisi saada ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan ja instrumenttien yhte-

nevän tulkinnan johdosta siten myös perusoikeuskirjan 10 artiklan suojaa. Suojan ulottuvuus 

on kuitenkin hankalampi määritellä. 

Vaikka eläinten suojelu onkin Euroopassa kansainvälisesti vertailtuna korkealla tasolla, 

eläinsuojeluaatteen saama suoja tuskin saisi aikaan laajoja vaikutuksia. Tähän viittaa myös 

se, ettei niissäkään maissa, joissa eläimen itseisarvo on kirjattu lainsäädäntöön, tämä kirjaus 

ole muuttanut eläinten oikeudellista asemaa käytön kohteina.266 Jotta eläinsuojeluaatteen 

saamaan suojaan voitaisiin vedota, tulisi sen loukkauksen kohdistua yksilöön. Ihmisoikeus-

tuomioistuimeen edenneessä, metsästyksen aatteellista vastustamista koskevassa tapauk-

sessa Saksan perustuslakituomioistuin katsoi, että kun kantajaa ei ollut pakotettu osallistu-

maan metsästykseen eikä hänen tarvinnut tehdä siihen liittyviä päätöksiä, ei hän ollut joutu-

nut aateristiriidan kohteeksi. Lisäksi Saksan perustuslakituomioistuin huomautti, ettei oman-

tunnonvapaus sisältänyt sitä, että koko oikeusjärjestys alistuisi yksilön eettisille standar-

deille. Ihmisoikeustuomioistuimen suuri jaosto ei pitänyt tarpeellisena tutkia EIS 9 artiklan 

loukkausta, mutta katsoi että metsästystä eettisistä syistä vastustaviin maanomistajiin koh-

distuva velvoite sietää metsästystä maillaan on kohtuuton ja muodostaa siten omaisuuden-

suojan loukkauksen.267  

Rituaaliteurastusten suhteen on haastavaa perustella, kenen eläinsuojeluaatetta loukattaisiin. 

Ratkaisuun S.A.S. v. France268 viitaten voitaisiin yrittää väittää kohteena olevan kuka ta-

hansa eläinoikeuspuolustaja, joka elää yhteiskunnassa, jossa aiheutetaan eläimille tarpee-

tonta kärsimystä. Tämä on kuitenkin kaukaa haettua. Sen sijaan voimakkaampi vaikutus 

tainnuttamatta teurastamisella olisi kuluttajaan, joka tietämättään ja eläinsuojeluaatteensa 

vastaisesti ostaa tainnuttamatta teurastettua lihaa. Voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, täyttyi-

sivätkö tällaisessa tapauksessa aatteelle asetetut vaatimukset vakuuttavuudesta, vakavuu-

desta, yhtenäisyydestä ja merkityksestä lainkaan, jos henkilö väitetystä eläinsuojeluaattees-

taan huolimatta ylipäätään kuluttaa lihaa. Kenties eläinsuojeluaatteen saaman suojan ulottu-

vuuksia tullaan tulevaisuudessa selventämään tuomioistuimissa. Vielä tällä hetkellä ajatuk-

sen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus ja eläinten hyvinvointi näyttäytyvät kuitenkin vastak-

kaisina intresseinä rituaaliteurastuksia säänneltäessä. 

 
266 Wahlberg 2015, s.72–73.  
267 Herrmann v. Germany (2012), kohdat 20, 93, 94. 
268 S.A.S v. France (2014). 
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4. Yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto 

4.1. Lähtökohtia 

4.1.1. Oikeusperusta 

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat monien perus- ja ihmisoikeusinstrumenttien yti-

messä. Kuten Ojanen on yhdenvertaisuuslain kommentaarissa kirjoittanut, ihmisoikeuksien 

universaalisuus kytkeytyy erottamattomasti ihmisten yhdenvertaisuuteen, ja lähes kaikkien 

eurooppalaisten valtioiden perustuslait, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Euroopan 

unionin perusoikeusjärjestelmä sisältävät yhdenvertaisuutta koskevaa sääntelyä. Useat inst-

rumentit edellyttävät yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä nimenomaan niissä itsessään 

turvattujen oikeuksien soveltamisessa, mutta lisäksi syrjinnän kielto on joissain instrumen-

teissa, kuten KP-sopimuksessa, turvattu itsenäisenä ihmisoikeutena.269 Edellä esitetysti tar-

kastelu keskittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä Euroopan unionin perusoikeus-

kirjaan. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklassa turvataan yleissopimuksessa tunnustetuista 

oikeuksista ja vapauksista nauttiminen ilman henkilön asemaan perustuvaa syrjintää. Kiel-

lettyinä syrjintäperusteina mainitaan muun muassa uskonto, kansallinen tai yhteiskunnalli-

nen alkuperä sekä kansalliseen vähemmistöön kuuluminen, mutta luetteloa ei ole tarkoitettu 

tyhjentäväksi. Artikla ei kiellä mitä tahansa näihin perusteisiin pohjaavaa ihmisten erilaista 

kohtelua, mutta sille on aina oltava ”objektiivinen ja kohtuullinen oikeusperuste”. Sopimus-

valtioilla on ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tapauksen ominaisuuksista riippuva har-

kintamarginaali erilaisen kohtelun hyväksyttävyyttä arvioitaessa.270 EIS 14 artikla ei ole it-

senäinen, vaan tukee muita yleissopimuksessa turvattuja oikeuksia. Jotta ihmisoikeustuo-

mioistuin voi tarkastella 14 artiklaa, tulee tapauksen tosiseikaston liittyä jonkin toisen artik-

lan soveltamisalaan.271 Sen soveltaminen on kuitenkin mahdollista myös tilanteissa, joissa 

muuta oikeutta tai vapautta koskevaa artiklaa ei katsota yksinään loukatun, mutta 

 
269 Ojanen 2019, s. 3–4.  
270 Ibid., s. 21. Ojasen mukaan tiettyjä syrjintäperusteita koskeva harkintamarginaali on kuitenkin EIT:n oi-
keuskäytännössä katsottu hyvin kapeaksi siten, ettei niihin perustuvalle ihmisten erottelulle ole käytännössä 
juuri mahdollista esittää objektiivista ja kohtuullista oikeusperustetta varsinkaan lainvalvonnassa. Näihin syr-
jintäperusteisiin lukeutuvat erityisesti rotu ja kansallinen tai etninen alkuperä. 
271 Ks. esim. Savez crkava “Riječ života” and Others v. Croatia (2010), kohta 55; Van Buitenen v. the Nether-
lands (1987). 
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tarkasteltuna yhdessä yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen kanssa todetaan kohtelun olleen 

kuitenkin syrjivää.272 

Euroopan ihmisoikeussopimusta täydennettiin vuonna 2000 kahdennellatoista lisäpöytäkir-

jalla, joka sisältää itsenäisen, kaikkinaisen syrjinnän kiellon.273 Lisäpöytäkirjan 1 artiklassa 

asetetun yleisen syrjintäkiellon mukaan laissa tunnustetuista oikeuksista nauttiminen taataan 

ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai mui-

hin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmis-

töön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää, 

eikä ketään saa syrjiä viranomaistoiminnassa edellä esitetyillä perusteilla. Pöytäkirjan joh-

dannossa vakuutetaan, ettei se estä positiivista erityiskohtelua, sillä ”syrjinnän kiellon peri-

aate ei estä sopimusvaltioita ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 

täyden ja tehokkaan tasa-arvon toteutumisen edistäminen, edellyttäen että näille toimenpi-

teille on olemassa objektiivinen ja kohtuullinen peruste”. Ihmisoikeustuomioistuin on vah-

vistanut, että EIS 14 artiklassa ja 12 lisäpöytäkirjan 1 artiklassa kiellettyä syrjintää on tulkit-

tava samalla tavalla274, eikä tässä tutkielmassa siten ole tarpeen käsitellä pöytäkirjaa erikseen 

varsinkaan, kun rituaaliteurastukset kuuluvat myös uskonnonvapauden soveltamisalaan. 

Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat vakiintuneita ja merkityksellisiä oikeusperiaatteita 

myös Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä.275 Perusoikeuskirjan III luku koskee tasa-ar-

voa ja nyt tarkasteltavan aiheen kannalta merkityksellisiä ovat erityisesti sen 20 ja 21 artiklat. 

Perusoikeuskirjan 20 artiklassa todetaan kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä ja 21 

artikla sisältää syrjintäkiellon sekä ei-tyhjentävän kiellettyjen syrjintäperusteiden listan, jo-

hon kuuluu myös uskontoon tai vakaumukseen perustuva syrjintä. 20 artiklan soveltamisala 

on laaja ja siihen voidaan vedota, jos erilaista kohtelua ilmenee unionin toimielinten tai mui-

den elinten toiminnan tai EU-oikeuden kansallisen soveltamisen yhteydessä. Sen merkitys 

on kuitenkin jäänyt vähäisemmäksi kuin 21 artiklan syrjintäkiellon, joka liittyy vahvasti 

EU:n syrjintää koskevaan lainsäädäntöön ja jonka tulkintaan EIS 14 artikla ja sen tulkinta-

käytäntö vaikuttavat.276 Vaikka yhdenvertaisuus ja syrjintäkielto ovat eri artikloissa, on 

 
272 Schabas 2015, s. 562–563. 
273 Ojanen 2019, s. 4. 
274 Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (2009), kohdat 55 ja 56. 
275 Ojanen 2019, s. 5. 
276 Bell 2014, s. 563–565. 
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unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännössä katsottu syrjintäkiellon olevan vain erityinen 

ilmaus yleisestä yhdenvertaisuusperiaatteesta.277   

4.1.2. Yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon suhde uskonnonvapauteen 

Useat ihmisoikeusinstrumentit mainitsevat kiellettynä syrjintäperusteena uskonnon278 ja 

YK:n yleiskokous on katsonut uskontoon perustuvan syrjinnän loukkaavan ihmisarvoa ja 

olevan ristiriidassa YK:n peruskirjan arvojen kanssa.279 Schabas katsoo Euroopan ihmisoi-

keussopimuksessa turvattujen yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon sekä uskonnonvapauden 

välillä olevan erityinen side, sillä suoja uskonnon perusteella tapahtuvalta syrjinnältä on tär-

keä osa uskonnonvapauden toteutumista. Lisäksi uskonnollisen ryhmän syrjintä ja vaino oli-

vat aikoinaan keskeisessä roolissa Euroopan ihmisoikeussopimuksen laatimiseen johtaneen 

poliittisen tahdon syntymisessä.280  

Schabas analysoi valittajien usein vedonneen ihmisoikeustuomioistuimessa 9 artiklan us-

konnonvapauden yhteydessä myös 14 artiklaan, mutta mikäli tuomioistuin on todennut 9 

artiklan loukkauksen jääneen näyttämättä, on se jättänyt myös epäitsenäisen 14 artiklan 

loukkauksen usein tutkimatta. Tästä on toki poikkeuksia ja tuomioistuin on myös tutkinut 

artiklojen loukkausta ensin yhdessä todeten loukkauksen ja todennut sitten 9 artiklan louk-

kauksen tutkimisen yksinään tarpeettomaksi.281 Henrard on analysoinut ihmisoikeustuomio-

istuimen oikeuskäytännössään282 joko välttävän erillistä syrjinnän tutkimista tai päätyvän 

hyvin pinnallisiin, syrjintäväitteet hylkääviin perusteluihin, kun on kyse valituksista, jotka 

koskevat uskonnollisten ruokasääntöjen noudattamisen kunnioittamista vankiloissa.283 

Howard on analysoinut unionin tuomioistuimen ratkaisua Liga van Moskeeën en Islamiti-

sche Organisaties Provincie Antwerpen, VZW and Others v Vlaams Gewest, joka koski ri-

tuaaliteurastusten rajoittamista vain hyväksytyissä teurastamoissa tapahtuviksi ja siitä mus-

limiyhteisölle aiheutuvia haittoja. Hän arvioi, että asianosaisina olleille muslimiyhteisöille 

olisi kenties ollut hyödyllisempää vedota perusoikeuskirjan 21 artiklan vastaiseen uskonnon 

 
277 Tuomio 19.10.1977, Ruckdeschel ym., C-117/76 ja C-16/77, ECLI:EU:C:1977:160, kohta 7; tuomio 
16.12.2008, Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., C-127/07, ECLI:EU:C:2008:728, kohta 23; tuomio 
17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, kohta 85. 
278 Donald – Howard 2015, s. 4. 
279 Julistus kaikkinaisen uskontoon ja elämänkatsomukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja syrjinnän pois-
tamisesta, 3 artikla. General Assembly resolution 36/55, 25.11.1981. 
280 Schabas 2015, s. 440. 
281 Ibid., s. 440. Artiklojen 9 ja 14 loukkauksen tutkimisesta yhdessä ilman erillistä 9 artiklan loukkauksen 
tarkastelua yksinään, ks. Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi Vakfı v. Turkey, kohdat 53–54. 
282 Esimerkiksi edellä esitetyt tapaukset Jakóbski v. Poland (2010), kohdat 48–59 ja Vartic v. Romania (2013). 
283 Henrard 2016, s. 970. 
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perusteella tapahtuvaan syrjintään kuin 10 artiklan vastaiseen uskonnonvapauden loukkauk-

seen. Epäsuoran syrjinnän hyväksyttävyyttä arvioidessaan tuomioistuimen on olisi tullut tut-

kia, ovatko kaikki punnittavina olevat intressit284 oikeudenmukaisessa suhteessa toisiinsa. 

Arvioidessaan tapausta vain 10 artiklan uskonnonvapauden kannalta tuomioistuin katsoi, 

ettei vaatimus rituaaliteurastuksen suorittamisesta teurastamoissa loukannut uskonnonva-

pautta, koska vaatimus oli tekninen ja aiheutunut teurastuskapasiteetin vajaus koski yhden 

jäsenvaltion tiettyä aluetta, eikä siten ollut yleinen. Howard ennustikin ratkaisun perusteella, 

ettei tainnuttamatta teurastamisen kieltävien lakien kyseenalaistaminen perusoikeuskirjan 10 

artiklan tai SEUT 13 artiklassa turvatun uskonnollisten rituaalien kunnioittamisen perus-

teella tule olemaan menestyksekästä. Sen sijaan hän arvioi, että vetoaminen uskonnollisista 

syistä tainnuttamatta teurastavien ihmisten syrjivään kohteluun saattaisi olla menestyksek-

käämpää, vaikka siinäkin tapauksessa tuomioistuin saattaisi katsoa syrjivän kohtelun olevan 

oikeassa suhteessa hyväksyttävään päämäärään.285 

4.1.3. Välitön ja välillinen syrjintä 

Syrjintä voi olla sekä välitöntä että välillistä. Euroopan unionin perusoikeusvirasto määrit-

telee välittömän syrjinnän (direct discrimination) siten, että ”henkilöä kohdellaan epäedul-

lisesti verrattuna siihen, miten muita samankaltaisessa tilanteessa olevia henkilöitä on tai 

olisi kohdeltu ja syynä tähän on jokin heidän erityinen ominaisuutensa, joka kuuluu sään-

neltyihin syrjintäperusteisiin”.286 Ihmisoikeustuomioistuimen määritelmän mukaan EIS 14 

artiklan vastaisesta välittömästä syrjinnästä on kysymys, kun valtiot kohtelevat samankaltai-

sissa tilanteissa olevia henkilöitä eri tavalla ilman objektiivista ja kohtuullista oikeusperus-

tetta.287 Jotta väite välittömästä syrjinnästä voi menestyä, täytyy siten tulla näytetyksi, että 

väitetyn uhrin tilannetta voidaan pitää samankaltaisena kuin muiden, joita on kohdeltu pa-

remmin, ja että eriävälle kohtelulle ei ole objektiivista ja kohtuullista oikeusperustetta.288  

 
284 Näihin intresseihin kyseisessä tapauksessa lukeutuivat Howardin mukaan eläinten hyvinvointi, kansanter-
veys ja elintarvikkeiden turvallisuus, mahdolliset vaihtoehtoiset tavat hoitaa teurastuskapasiteetin vajausta alu-
eella uskonnollisen juhlan aikaan, tainnuttamatta teurastamisen tärkeys alueen muslimiyhteisölle uskontunnus-
tamisen tapana ja tapauksessa mahdollisten vaihtoehtoisten toimintatapojen kustannukset. 
285 Howard 2019, s. 824. 
286 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2010 s. 22. EIT on ratkaisukäytännössään muotoillut välittömän syr-
jinnän olevan ”analogisessa tai olennaisesti samanlaisessa asemassa olevien henkilöiden erilaista kohtelua tun-
nistettavissa olevan ominaisuuden perusteella” (ks. esim. Carson and Others v. the United Kingdom (2010), 
erit. kohta 61; Burden v. the United Kingdom (2008). 
287 Inze v. Austria (1987), kohta 41; Thlimmenos v. Greece (2000), kohta 44. 
288 Fredin v. Sweden (1991), kohta 60. 
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Välillisenä syrjintänä (indirect discrimination) pidetään Euroopan unionin neuvoston direk-

tiivien mukaan sitä, jos näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa henki-

löt tietyn ominaisuuden, kuten uskonnon tai iän, perusteella erityisen epäedulliseen asemaan 

muihin henkilöihin nähden, jollei kyseisellä säännöksellä, perusteella tai käytännöllä ole 

puolueettomasti perusteltavissa olevaa oikeutettua tavoitetta, ja jolleivat tavoitteen saavutta-

miseksi käytetyt keinot ole asianmukaisia ja tarpeellisia.289 EU-oikeuden kanssa yhdenmu-

kaisilla linjoilla on myös ihmisoikeustuomioistuin, joka katsoo yleisten säännösten tai toi-

mien voivan olla syrjiviä, jos ne vaikuttavat suhteettoman haitallisesti tiettyyn ryhmään, ei-

vätkä ne ole objektiivisesti ja kohtuullisesti perusteltavissa tai keinot eivät ole oikeassa suh-

teessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Syrjintätarkoitusta ei edellytetä, vaan tosiasialli-

nen lopputulos on ratkaiseva tekijä sitä määritettäessä, onko välillistä syrjintää tapahtunut.290  

Epäsuotuisammalle kohtelulle voi kuitenkin olla hyväksyttävä peruste, jolloin kyse ei ole 

syrjinnästä. EU:n lainsäädännön ja ihmisoikeustuomioistuimen lähestymistavat hyväksyttä-

viin perusteisiin ovat erilaiset, mutta sisältö on samankaltainen. Voidaan puhua ”yleisestä 

perusteesta”, joka soveltuu Euroopan ihmisoikeussopimusta tulkittaessa sekä välittömään 

että välilliseen syrjintään, kun taas EU-lainsäädäntöä tulkittaessa se soveltuu vain välilliseen 

syrjintään, sillä välittömälle syrjinnälle on EU-lainsäädännössä tietyt tarkoin määritellyt hy-

väksyttävät perusteet.291 Ihmisoikeustuomioistuin on ilmaissut yleisen perusteen siten, että 

kohtelulle on objektiivinen ja hyväksyttävä peruste, eli sillä on pyritty hyväksyttäviin tavoit-

teisiin ja käytetyt keinot ovat olleet oikeassa suhteessa tavoitteisiin.292 EU:n syrjimättömyys-

direktiiveissä ilmaistaan lähes sama sisältö sanoin ”puolueettomasti perusteltavissa oleva oi-

keutettu tavoite, ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeel-

lisia”.293 Näin ollen sekä unionin tuomioistuimen että ihmisoikeustuomioistuimen tarkastel-

tavaksi tulee toimenpiteen tavoite, seuraukset ja se, että toimenpide on oikeassa suhteessa 

päämäärään.294 Schabas arvioi ihmisoikeustuomioistuimen saaneen ratkaisukäytäntöönsä 

 
289 Esim. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta, 2 artikla; Neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua 
työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, 2 artikla. 
290 D.H. and Others v. the Czech Republic, kohdat 175, 184 ja 196; S.A.S. v. France (2014), kohta 161.  
291 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2010, s. 44–45. 
292 Burden v. the United Kingdom (2008), kohta 60. 
293 Neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun 
periaatteen täytäntöönpanosta, 2 artiklan 2 kohdan b alakohta; neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista 
kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista, 2 artiklan 2 kohdan b alakohta; neuvoston direktiivi 
2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelu-
jen saatavuuden ja tarjonnan alalla, 2 artiklan b alakohta.  
294 D.H. and Others v. the Czech Republic (2007), kohta 196; “Relating to Certain Aspects of the Laws on the 
use of languages in education in Belgium" v. Belgium (1968), tuomioistuimen tulkinta, kohta 10. 
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vaikutteita ”kohtuullisten mukautusten” -käsitteestä, jonka monet kansalliset oikeusjärjes-

telmät tunnustavat.295 Howard tulkitsee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua Thlimmenos 

v. Greece296 siten, että jos valtio ei yritä tehdä kohtuullisia mukautuksia uskon tunnustamisen 

mahdollistamiseksi, eivät käytetyt toimenpiteet ole oikeassa suhteessa päämäärään ja näin 

ollen hyväksyttävä oikeusperuste välilliselle syrjinnälle jää syntymättä.297 

Evans huomauttaa uskonnollisten enemmistöjen intressien tulevan yleensä huomioiduksi 

lainsäädäntövaiheessa, kun taas vähemmistöjen intressit helpommin sivuutetaan. Evans mai-

nitsee esimerkkinä viinin erityisaseman kristillisten kirkollistoimitusten osana verrattuna al-

kuperäiskansojen rituaaleissaan käyttämien aineiden asemaan.298 Yleiset ja lähtökohtaisesti 

neutraalit säännökset, kuten kaikkia tuotantoeläimiä koskeva tainnuttamatta teurastamisen 

kielto, voivatkin johtaa jotakin ryhmää syrjiviin lopputuloksiin. Teurastuksiin kohdistetta-

vaa tainnutusvaatimusta käsitellään välillisen syrjinnän kannalta tarkemmin luvussa 4.2.4.  

4.2. Tainnutusvaatimus yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon kannalta 

4.2.1. Lähtökohdat tarkasteluun 

Teurastusta edeltävän tainnutuksen vaatimus vaikuttaa uskonnonvapauden lisäksi myös yh-

denvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, sillä vaatimuksesta aiheutuvat haitat kohdistuvat 

juutalaisiin ja muslimeihin, joiden mahdollisuutta uskontonsa määräysten mukaisiin teuras-

tuksiin se rajoittaa. Kuten edellä on esitetty, näillä kahdella oikeudella on vahva liityntä toi-

siinsa299 ja vaikka uskonnonvapautta ei katsottaisi loukatun, on mahdollista, että toimenpide 

on silti uskonnollisia ryhmiä syrjivä300. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 20 artiklassa on 

turvattu yhdenvertaisuus ja 21 artiklassa on ilmaistu syrjintäkielto, jossa myös uskonto on 

listattu kiellettyjen syrjintäperusteiden listalle. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artik-

lassa asetetaan syrjintäkielto, jonka mukaan sopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja va-

pauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista asemaan, esimerkiksi uskontoon, perus-

tuvaa syrjintää. Sekä unionin tuomioistuin että ihmisoikeustuomioistuin katsovat yhdenver-

taisuusperiaatteen kattavan sekä välittömän (toisiinsa rinnastettavia tapauksia kohdellaan eri 

 
295 Schabas 2015, s. 568–569. Kohtuulliset mukautukset (reasonable accommodation) mainitaan useasti esi-
merkiksi ratkaisussa Eweida and Others v. the United Kingdom, (2013), kohdat 48, 49, 78. 
296 Thlimmenos v. Greece (2000), erityisesti kohdat 44 ja 48. 
297 Howard 2019, s. 822. 
298 Evans 2001, s. 196. 
299 Schabas 2015, s. 440. 
300 Makkonen 2003, s. 60. 
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tavalla) että välillisen syrjinnän (erilaisia tapauksia kohdellaan samalla tavalla) kiellon, ellei 

tällaista kohtelua voida objektiivisesti perustella.301  

Tapauksessa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. ennakkoratkaisupyynnön esit-

tänyt Belgian kansallinen perustuslakituomioistuin ei sisällyttänyt ennakkoratkaisukysy-

myksiin kysymystä tainnuttamisedellytyksen välillisestä syrjivyydestä. Ennakkoratkai-

supyyntöä koskevassa päätöksessä esitetään pääasian kantajien vedonneen kansallisessa tuo-

mioistuimessa välilliseen syrjintään toisaalta sillä perusteella, että ”juutalaisia ja islamilaisia 

uskovia kohdeltaisiin ilman järkevää perustelua samalla lailla kuin henkilöitä, joiden ei tar-

vitse noudattaa erityisiä uskonnon määrittämiä ravintosääntöjä” ja toisaalta sillä perusteella, 

että ”juutalaisia uskovaisia ja islamilaisia uskovaisia kohdeltaisiin ilman järkevää perustelua 

samalla tavalla.”302 Ennakkoratkaisukysymysten on kuitenkin oltava selvästi yksilöidyssä 

osassa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä ja erotuttava selvästi 

muusta päätöksen sisällöstä.303 Belgian perustuslakituomioistuin jätti kantajien väitteet vä-

lillisestä syrjinnästä pois ennakkoratkaisukysymyksistä ja sisällytti sinne yhdenvertaisuu-

teen liittyen vain kysymyksen siitä, johtaako lopetusasetus perusteettomaan syrjintään, 

koska jäsenvaltiot voivat rajoittaa uskonnollisia teurastuksia koskevaa poikkeusta tainnu-

tusvaatimuksesta, mutta samalla kuitenkin sallia eläinten tainnuttamatta lopettamisen met-

sästyksen, kalastuksen ja urheilu- tai kulttuuritapahtumien yhteydessä.304 Näin ollen unionin 

tuomioistuimen tarkasteltavaksi tuli vain, kohdellaanko samanlaisissa tilanteissa olevia hen-

kilöitä ilman objektiivista perustetta eri tavalla, eikä se, kohdellaanko erilaisissa tilanteissa 

olevia henkilöitä ilman objektiivista perustetta samalla tavalla. 

Unionin tuomioistuin keskittyy työssään varmistamaan, että jäsenvaltiot soveltavat ja tulkit-

sevat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla ja että EU:n lainsäädäntöä noudatetaan.305 Näin 

ollen sen lähestymistapa myös yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksiin pohjaa EU-lainsää-

dännön tulkintaan ja soveltamiseen. Tainnutusedellytystä rituaaliteurastuksissa voidaan kui-

tenkin tarkastella myös ihmisoikeustuomioistuimen syrjintätestin (discrimination test) 

 
301 Esim. Thlimmenos v. Greece (2000), kohta 44; D.H. and Others v. the Czech Republic (2007), kohta 184; 
Tuomio 19.10.1977, Ruckdeschel ym., C-117/76 ja C-16/77, ECLI:EU:C:1977:160, kohta 7; tuomio 
16.12.2008, Arcelor Atlantique ja Lorraine ym., C-127/07, ECLI:EU:C:2008:728, kohta 23; tuomio 
17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, kohta 85. 
302 Ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä 18.4.2019, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
kohta 4 (5). 
303 Euroopan unionin tuomioistuin 2016, kohta 18. 
304 Ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä 18.4.2019, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
kohdat 17–19. 
305 European Parliament 2020b, s. 1. 
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kautta. Sen ensimmäinen askel on selvittää, onko samanlaisia tapauksia kohdeltu eri tavalla 

tai onko erilaisia tapauksia kohdeltu samalla tavalla. Jos näin on, onko kohtelu objektiivisesti 

perusteltavissa, eli onko sillä hyväksyttävä tavoite ja ovatko tavoitteen saavuttamiseksi käy-

tetyt keinot asianmukaisia ja tarpeellisia.306 Rituaaliteurastuksiin kohdistuvan tainnutusedel-

lytyksen yhdenvertaisuustarkastelu sisältää ensimmäisen askeleen molemmat aspektit: onko 

yhtäältä samanlaisia tapauksia kohdeltu eri tavalla ja onko toisaalta erilaisia tapauksia koh-

deltu samalla tavalla. 

Seuraavaksi tarkastellaan ensin väitettä samanlaisten tapausten erilaisesta kohtelusta, eli ri-

tuaaliteurastuksen rinnastamista ensin kulttuuri- ja urheilutapahtumiin ja sitten metsästyk-

seen ja virkistyskalastukseen. Tämän jälkeen arvioidaan tapausta välillisen syrjinnän kan-

nalta. Tarkastelun aloittaa unionin tuomioistuimen ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consis-

torie van België ym., esittämät näkökohdat, mutta laajemman kuvan saamiseksi on tarpeen 

tarkastella myös sitä, mitä asioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voisi ottaa harkinnas-

saan huomioon, mikäli tainnuttamisedellytystä koskeva tapaus sinne etenisi. 

4.2.2. Vertailu urheilu- ja kulttuuritapahtumiin 

Unionin tuomioistuin katsoi ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., 

että kun lopetusasetus sisältää lähtökohtaisesti tuotantoeläinten lopetusta sekä joukkolo-

petusta koskevat säännöt (lopetusasetuksen 1 artiklan 1 kohta) ja kun asetuksen 2 artiklan h 

alakohdassa määritellään kulttuuri- ja urheilutapahtumat siten, ettei niihin liity lihan tai mui-

den eläintuotteiden tuotantoa tai sellainen tuotanto on tapahtumaan itseensä verrattuna hyvin 

vähäistä ja taloudellisesti merkityksetöntä, on näiden tapahtumien jättäminen lopetusasetuk-

sen soveltamisalan ulkopuolelle ollut perusteltua. Unionin lainsäätäjä on täten kohdellut ri-

tuaaliteurastusta eri tavalla kuin kulttuuri- tai urheilutapahtumia, mutta tuomioistuin ei kat-

sonut syrjintäkieltoa loukatun, koska näitä tapahtumia ei voida pitää lopetusasetuksessa tar-

koitettuna elintarvikkeiden tuotantona eivätkä ne siten ole verrannollisia.307 

Vuonna 2018 ratkaistussa, rituaaliteurastusten suorittamista vain hyväksytyissä teurasta-

moissa koskevassa tapauksessa Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie 

Antwerpen VZW and Others v. Vlaams Gewest tätä rajanvetoa on tehty toisesta näkökul-

masta. Kantajat katsoivat, ettei lopetusasetusta sovelleta myöskään rituaaliteurastuksiin, 

 
306 Council of Europe/European Court of Human Rights 2020, s. 16. 
307 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 86–90. 
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koska asetus ei 1 artiklan 3 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaan sovellu eläinten teu-

rastamiseen osana kulttuuri- tai urheilutapahtumia. Toissijaisesti kantajat vetosivat siihen, 

että kielto suorittaa rituaaliteurastuksia muualla kuin teurastamoissa rikkoo SEUT 13 artik-

lassa suojattua kunnioitusta uskonnollisia rituaaleja ja tapoja kohtaan. Unionin tuomioistuin 

sivuutti käytännössä täysin kantajien ensisijaisen väitteen ja totesi, että lopetusasetuksessa 

rituaaliteurastukselle asetetaan samat tekniset edellytykset kuin lähtökohtaisesti kaikelle 

muullekin eläinten teurastukselle unionissa, menetelmästä riippumatta.308 Molemmissa 

edellä mainituissa ratkaisuissa on siten esitetty linjaus siitä, että tuotantoeläinten rituaali-

teurastukset rinnastuvat muihin tuotantoeläinten teurastuksiin, mutteivat urheilu- ja kulttuu-

ritapahtumiin niiden elintarviketuotantoon tähtäävän päämäärän vuoksi. Tätä eläimen lopet-

tamisen tavoitteeseen ja olosuhteisiin perustuvaa linjausta kulttuuri- ja urheilutapahtumien 

erilaisesta kohtelusta voidaan pitää perusteltuna, ja syrjinnän toteaminen pysähtyy siten syr-

jintätestin ensimmäiselle portaalle. Lopetusasetuksessa esitetyt erilaisen kohtelun perustelut 

ovat kuitenkin alttiita kriittiselle tarkastelulle. 

Lopetusasetuksen johdanto-osan 15 ja 16 perustelukappaleet kaipaisivat omat perustelukap-

paleensa yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon näkökulmasta. Perustelukappaleessa 15 tode-

taan unionin pöytäkirjassa N:o 33 (käsitelty edellä luvussa 2.2.1.) korostettavan tarvetta kun-

nioittaa uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriin ja alueellisiin perinteisiin liittyviä jäsenvalti-

oiden lakeja tai hallinnollisia määräyksiä ja tapoja, kun muotoillaan ja pannaan täytäntöön 

unionin politiikkoja. Perustelukappale kuitenkin jatkuu seuraavasti: ”Sen vuoksi on tarkoi-

tuksenmukaista jättää tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuritapahtumat, joi-

den perimmäistä olemusta eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten noudattaminen 

muuttaisi.” Perustelua voidaan ensinnäkin kritisoida sitä, että rituaaliteurastusten taustalla 

sentään vaikuttaa ajatus ja tavoite eläinten hyvinvoinnin suojelusta309, mutta tämä tuskin on 

totta kulttuuritapahtumissa, joiden perimmäinen olemus muuttuisi, mikäli eläinten hyvin-

voinnista huolehdittaisiin.  

Perustelukappaleessa 16 jatketaan samasta aiheesta seuraavasti: ”Lisäksi kulttuuriperintei-

siin liittyy peritty, vakiintunut tai totuttu ajattelu-, toiminta- tai käyttäytymismalli, johon si-

sältyy ajatus jostakin edeltävien sukupolvien välittämästä tai heiltä saadusta. Perinteet aut-

tavat ylläpitämään kestäviä sosiaalisia siteitä sukupolvien välillä.” Tätä perustelua 

 
308 Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohdat 21 ja 60. 
309 Ks. esim. Barrasso ym. 2020, s. 39, 42; Chabad.org 2020.  
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kulttuuritapahtumien erityisasemasta voidaan kritisoida siitä, että yhtä hyvin se voisi toimia 

perusteluna uskonnollisille rituaaleille, mikäli sana ”kulttuuriperinteet” korvattaisiin sillä.310 

Ratkaiseva tekijä, joka kuitenkin perustelee erilaisen kohtelun, ilmaistaan 16 perustelukap-

paleen loppuosassa. Sen mukaan eläinten lopettaminen kulttuuritapahtumien yhteydessä on 

tarkoituksenmukaista jättää lopetusasetuksen ulkopuolelle, jos sen tavoitteena ei ole tuotanto 

eikä se vaikuta eläinperäisten tuotteiden markkinoihin. Kenties EU-lainsäätäjän olisi ollut 

syytä pitäytyä vain tässä perustelussa, eikä puolustaa kulttuuriperinteiden merkitystä sivuut-

taen samojen perusteiden voivan soveltua myös uskonnollisiin perinteisiin. Lopuksi voidaan 

kuitenkin todeta, että ottaen huomioon erilaiset olosuhteet, eläinmäärät ja päämäärät on ym-

märrettävää, ettei tuotantoeläinten teurastusta säännellä samoilla säännöillä kuin urheilu- tai 

kulttuuritapahtumien yhteydessä tapahtuvaa eläinten lopetusta.  

4.2.3. Vertailu metsästykseen ja virkistyskalastukseen 

Myös metsästys ja virkistyskalastus on jätetty lopetusasetuksen – ja siten tainnutusvaatimuk-

sen – ulkopuolelle. Metsästyksen ja virkistyskalastuksen suhteen unionin tuomioistuin ve-

tosi lopetusasetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleessa todettuun tilanteiden eroavuu-

teen: metsästyksessä ja kalastuksessa eläinten lopettaminen tapahtuu hyvin erilaisissa olo-

suhteissa kuin tuotantoeläinten teurastus. Tuomioistuin katsoi, etteivät ne tästä syystä ole 

rinnastettavissa. Lisäksi tuomioistuin esitti argumentin siitä, että käsitteet ”metsästys” ja 

”virkistyskalastus” menettäisivät merkityksensä, jos väitettäisiin, että niitä olisi harjoitettava 

ennalta tainnutetuilla eläimillä.311 On ymmärrettävää, että erilaisissa olosuhteissa tapahtuvia 

lopetuksia kohdellaan eri tavalla, ja on perusteltua, että metsästystä säädellään erillisellä 

lainsäädännöllä312. Viittaamalla metsästyksen ja virkistyskalastuksen merkityksen säilyttä-

miseen tuomioistuimen voidaan nähdä puhuvan nimenomaan lainsoveltajan näkökulmasta: 

jo olosuhteiden erilaisuus voisi riittää perusteluksi, mutta jos tuomioistuin linjaisi toisin, te-

kisi se lainsäätäjän käyttämät termit ja hyväksymät aktiviteetit tyhjiksi.313 

Metsästyksen ja teurastuksen eroavaisuutta on käsitelty aiemmin myös Euroopan ihmisoi-

keustuomioistuimessa. Ratkaisu Herrmann v. Germany koski metsästyksen aatteellista 

 
310 HE 154/2018 vp, MmV, asiantuntijalausunto 13.11.2018, Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvosto. 
311 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 91–92. 
312 Esim. direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta ja direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien 
sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta. 
313 Vallanjako-opin soveltamisesta EU:ssa, ks. Rosas 2007. 
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vastustamista ja omaisuuden sekä omantunnon suojaa. Tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, 

ettei metsästyksen vastustamista ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten teurastamisen 

vastustamista voida katsoa toisiaan vastaaviksi.314 Tuomari Pinto de Albuquerque antoi osin 

rinnakkaisen ja osin eriävän mielipiteen tapauksessa ja täsmensi osaltaan, ettei valittajan 

omistamilla mailla tapahtuvan metsästyksen aatteellisen vastustamisen kannalta ollut mer-

kitystä, antoiko valittaja kasvattaa maillaan lihakarjaa teuraaksi, sillä erilaiset olosuhteet 

eläimen kuollessa voivat oikeuttaa teurastuksen, mutteivat metsästystä. Tätä hän perusteli 

sillä, että erilaiset eläimen kuolemaan johtavat menetelmät aiheuttavat erilaisen määrän ki-

pua ja niinpä tiukasti säännellyissä ja valvotuissa olosuhteissa, koulutetun teurastamohenki-

lökunnan tekemänä ja vasta tainnutuksen jälkeen tehtävä teurastus voi metsästykseen ver-

rattuna säästää eläimen paljolta turhalta kärsimykseltä.315 Ihmisoikeustuomioistuimen rat-

kaisukäytännössä on myös linjattu, ettei EIS suojaa ”oikeutta” metsästää.316 Erilaiset olo-

suhteet eläimen lopettamisessa perustelevatkin erilaisen kohtelun ja siten syrjintätesti pysäh-

tyy ensimmäiseen vaiheeseen: tilanteet eivät ole verrannollisia.  

Vaikka metsästyksen ja virkistyskalastuksen erilainen kohtelu rituaaliteurastukseen verrat-

tuna on perusteltua, on siinäkin oikeudenmukaisuuteen liittyviä haasteita. Suomen eläinsuo-

jelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä Suomen Islam-seurakunnan puolesta annetussa 

asiantuntijalausunnossa nostetaan esiin ristiriita siinä, että hallituksen esityksessä eläinten 

ei-riistanhoidollinen metsästys säilyisi sallittuna, vaikka uskonnollisista syistä tainnutta-

matta teurastaminen kiellettäisiin.317 Myös Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneu-

vosto on uutta eläinten hyvinvointilakia koskevaan esitykseen antamassaan lausunnossa nos-

tanut esiin saman epäsuhdan vedoten myös metsästyksen yhteydessä haavoitettujen eläinten 

suuriin määriin. Osa haavakoista pääsee karkuun ja kärsii luonnossa, kun taas osa eläimistä 

ei kuole vielä ensimmäiseen laukaukseen, vaan niitä on ammuttava uudestaan. Juutalaisuu-

dessa metsästys on lausunnon mukaan ehdottomasti kielletty siitä eläimille aiheutuvan kär-

simyksen vuoksi.318 Kun rituaaliteurastuksia rajoitetaan samaan aikaan, kun esimerkiksi jou-

simetsästyksen sallittavuutta laajennetaan uusiin lajeihin319, eivät eläinsuojelulliset paineet 

vaikuta kohdistuvan tasaisesti. Eläinten hyvinvoinnin tavoitetta tulisikin johdonmukaisesti 

 
314 Herrmann v. Germany (2012), kohta 92. 
315 Herrmann v. Germany (2012), tuomari Pinto de Albuquerquen osin rinnakkainen ja osin eriävä mielipide, 
kohta ”Conscientious objection to hunting”. 
316 Chassagnou and Others v. France (1999), kohta 113.  
317 HE 154/2018 vp, MmV, asiantuntijalausunto 21.11.2018, varatuomari Atik Ali, Suomen Islam-seurakunta. 
318 HE 154/2018 vp, MmV, asiantuntijalausunto 13.11.2018, Yaron Nadbornik, Suomen juutalaisten seurakun-
tien keskusneuvosto. 
319 HE 28/2017 vp, s. 16.  
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edistää myös metsästyksessä ja virkistyskalastuksessa, vaikka keinot ja vaatimukset poik-

keavat toisistaan. 

4.2.4. Välillistä syrjintää koskeva arviointi 

Tainnuttamatta teurastamisen kieltoa yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon kannalta punnit-

taessa on syytä perehtyä vielä välilliseen syrjintään ja tarkastella sitä, onko tainnuttamisvaa-

timus tosiasiassa välillisen syrjinnän muoto. Howard argumentoi, että aiemmassa Liga van 

Moskeeën -tapauksessa unionin tuomioistuin olisi saattanut päätyä uskonnollisten vähem-

mistöjen kannalta suosiollisempaan lopputulokseen, mikäli kantajat olisivat vedonneet vä-

lilliseen syrjintään, kun sinänsä neutraali säännös teurastuksien suorittamisesta teurasta-

moissa johti muslimiyhteisön kannalta epäedulliseen lopputulokseen.320 Sama tilanne voisi 

olla käsillä myös tainnuttamatta teurastamisen kieltoa koskevassa tapauksessa. 

Sekä EU:n lainsäädännössä että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on vahvistettu vä-

lillisen syrjinnän mahdollisuus silloin, kun ihmisiä kohdellaan samalla tavalla, mutta vaiku-

tukset asettavat toiset epäedullisempaan asemaan muihin verrattuna, eli erilaisia tilanteita 

kohdellaan samalla tavalla.321 Ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut 

yleisten säännösten tai toimien voivan olla syrjiviä, jos ne vaikuttavat suhteettoman haitalli-

sesti tiettyyn ryhmään, eivätkä ne ole objektiivisesti ja kohtuullisesti perusteltavissa tai kei-

not eivät ole oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden.322 

Ensinnäkin vaatimuksena on näennäisesti puolueeton sääntö, peruste tai käytäntö, jota so-

velletaan kaikkiin.323 Velvoite tainnuttaa eläin ennen verenlaskun aloittamista poistaisi us-

konnon määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen tehtyjä teurastuksia koskevan poikkeuksen 

ja tainnutusvaatimus koskisi siten lähtökohtaisesti kaikkia tuotantoeläinten teurastuksia. 

Näin ollen tämä vaatimus täyttyy ja voidaan siirtyä välillisen syrjinnän arvioinnissa seuraa-

vaan vaatimukseen, jonka mukaan tämä näennäisesti puolueeton säännös saattaa suojatun 

ryhmän epäedulliseen asemaan verrattuna muihin ihmisiin. Perusoikeusvirasto tarkoittaa 

suojatulla ryhmällä sellaista, jonka jäsenet jakavat suojatun ominaisuuden, eli kielletyn 

 
320 Howard 2019, s. 822. 
321 Esim. Neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta; neuvoston direktiivi 2004/113/EY miesten ja naisten yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla; Thlimmenos 
v. Greece (2000), kohta 44. 
322 Opuz v. Turkey (2009), kohta 183; D.H. and Others v. the Czech Republic (2007), kohdat 175–180; S.A.S. 
v. France (2014), kohta 161.  
323 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2010, s. 30. 
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syrjintäperusteen, kuten uskonnon tai sukupuolen. Unionin tuomioistuimen ja ihmisoikeus-

tuomioistuimen tutkiessa tämän kriteerin täyttymistä ne kiinnittävät huomiota siihen, koh-

distuuko erityisen suuri osa haittavaikutuksista suojattuun ryhmään.324 Tainnuttamisvaati-

mus estää muslimi- ja juutalaisyhteisöjen uskonnollisista syistä harjoittaman tainnuttamatta 

teurastamisen, ja vaikuttaa siten negatiivisesti näiden uskonnollisten ryhmien jäseniin, kun 

taas muihin ihmisryhmiin tainnuttamisvaatimuksella ei ole vastaavia vaikutuksia. Näin ollen 

tämäkin kriteeri täyttyy. 

Edellä esitetty huomioiden on tainnutusedellytykselle oltava objektiivinen ja kohtuullinen 

perustelu, jotta kyseessä ei katsota olevan välillinen syrjintä. Säännöksellä tulee siten olla 

hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytettyjen keinojen olla asianmukaisia 

ja tarpeellisia.325 Oikeutetun tavoitteen olemassaoloa arvioitaessa voidaan hyödyntää edellä 

uskonnonvapauden rajoitusta koskevassa luvussa 3.2.4. tehtyä arviointia rajoituksen hyväk-

syttävästä päämäärästä. Tavoite tainnutusvaatimuksella on eläinten hyvinvoinnin suojelu, 

jota sekä unionin tuomioistuin326 että ihmisoikeustuomioistuin327 pitävät hyväksyttävänä. 

Edellä uskonnonvapauden rajoitusta käsiteltäessä on arvioitu myös käytettyjen keinojen asi-

anmukaisuutta ja tarpeellisuutta ja todettu unionin tuomioistuimen katsoneen myös näiden 

vaatimusten täyttyneen.328  

Ihmisoikeustuomioistuin ei ole vielä tällaista arviointia tehnyt tainnutusvaatimusta koskien, 

mutta luvussa 3.2.6. esitetty pohdinta rajoituksen välttämättömyydestä antaa osviittaa siitä, 

mihin tuomioistuin kenties arvioinnissaan päätyisi. Lisäksi voidaan ottaa huomioon kohtuul-

listen mukautusten vaatimuksen vaikutus keinojen asianmukaisuuden arvioinnissa. Howard 

tulkitsee ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisua Thlimmenos v. Greece329 siten, että jos valtio 

ei yritä tehdä kohtuullisia mukautuksia uskon tunnustamisen mahdollistamiseksi, eivät käy-

tetyt toimenpiteet ole oikeassa suhteessa päämäärään ja näin ollen hyväksyttävä oikeuspe-

ruste välilliselle syrjinnälle jää syntymättä.330 Tainnuttamatta teurastamista koskevissa 

 
324 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2010, s. 31; Vickers 2006, s. 12.  
325 Howard 2019, s. 821. Vastaavat perusteet on kirjattu direktiiviin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä 
ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan b (i) alakohdassa esitetään myös 
oikeutetun tavoitteen ja suhteellisuusperiaatteen noudattamisen velvoitteet. 
326 Tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 62 ja 63; tuomio 17.1.2008, Viamex Agrar Handel ja ZVK, C-37/06 ja C-58/06, ECLI:EU:C:2008:18, 
kohta 22; tuomio 19.6.2008; tuomio 23.4.2015, Zuchtvieh-Export, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259, kohta 35. 
327 Friend and Others v. the United Kingdom (2009), kohta 50. 
328 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 66. 
329 Thlimmenos v. Greece (2000), erityisesti kohdat 44 ja 48. 
330 Howard 2019, s. 822. 
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tapauksissa mukautuksina voidaan pitää sääntelyä, jonka mukaan tainnutuksen tulee olla pa-

lautettavissa, eikä se saa aiheuttaa eläimen kuolemaa. Näin ollen mahdollistetaan paremmin 

uskonnollisten määräysten noudattaminen, vaikka kaikki uskonnolliset katsantokannat eivät 

edellä esitetysti hyväksykään minkäänlaista tainnuttamista. Toinen yritys huomioida uskon 

tunnustaminen on se, ettei tainnuttamatta teurastetun lihan maahantuontia rajoiteta. Smith 

katsoo tainnuttamatta teurastetun lihan kansainvälisen kaupan heikentävän eläinten hyvin-

vointia koskevan politiikan vaikutuksia niissä maissa, jotka edellyttävät tainnuttamista, 

mutta olevan kuitenkin se tekijä, joka mahdollistaa rituaaliteurastusta koskevien kansallisten 

rajoitusten oikeutuksen.331  

Laissa asetetun tainnuttamatta teurastamisen kiellon voitaisiinkin mitä luultavimmin katsoa 

täyttävän välillisen syrjinnän tunnusmerkit, koska se asettaisi yleisen säännön, joka ei ota 

huomioon uskonnollisten ryhmien erilaisia tilanteita ja saattaa heidät siten muita epäedulli-

sempaan asemaan.332 Pitäisin kuitenkin todennäköisenä, että erilaisten tapausten samanlai-

selle kohtelulle arvioitaisiin olevan objektiivinen ja hyväksyttävä peruste, koska sillä on py-

ritty hyväksyttävään tavoitteeseen ja käytetyt keinot ovat ainakin unionin tuomioistuimen 

uskonnonvapauden rajoitusta koskevan arvion mukaan oikeassa suhteessa tavoitteeseen.333 

4.2.5. Rajatun poikkeuksen laaja väärinkäyttö 

Yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa koskevan tarkastelun lopuksi on syytä nostaa esiin ritu-

aaliteurastuksiin liittyvä toisenlainen ongelma: tainnutusvaatimuksesta tehdyn rajatun poik-

keuksen laaja väärinkäyttö. Lopetusasetuksessa sallitaan tainnuttamisvaatimuksesta poik-

keaminen ainoastaan teurastamossa tapahtuvan uskonnollisen teurastuksen yhteydessä (4 ar-

tiklan 4 kohta, johdanto-osan 18 perustelukappale). Unionin tuomioistuin on todennut, että 

tainnuttamatta teurastaminen sallitaan unionissa vain poikkeuksellisesti ja yksinomaan us-

konnonvapauden kunnioittamisen varmistamiseksi.334 Näin ollen kyseessä on positiivinen 

erityiskohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen.335 Sen 

toteutuksessa on kuitenkin ongelmia, minkä vuoksi eläimille aiheutetun kärsimyksen määrä 

on suurempi, kuin mikä olisi oikeassa suhteessa uskonnonvapauden kunnioittamiseen. 

 
331 Smith 2014, s. 626. 
332 Wills 2020, s. 168. 
333 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 66. 
334 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 43; Tuomio 26.2.2019, Euvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, ECLI:EU:C:2019:137, kohta 
48. 
335 Positiivisesta erityiskohtelusta ks. esim. Hermida del Llano 2014; Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2021.  
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, ettei poikkeus tainnutusvaatimuk-

sesta uskonnollisten teurastusten yhteydessä sisällä raportointivaatimusta ja se on säädetty 

siten, että se mahdollistaa jäsenvaltioille toisistaan poikkeavia tulkintoja ja käytäntöjä. Ra-

portointivaatimuksen puuttuessa on vaikea arvioida, hyödynnetäänkö poikkeusta liiallisesti 

joissakin teurastamoissa ilman aitoa uskontoon perustuvaa tarvetta.336  

Jos vain osalle tainnuttamatta teurastetun eläimen ruhosta on kysyntää halal- tai kosher-

markkinoilla, päätyvät loput ruhonosat merkitsemättöminä yleisille markkinoille.337 Ta-

pauksessa Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. komissio totesi unionin tuomio-

istuimelle esittämissään huomautuksissa, että tilastojen perusteella vaikuttaa siltä, että suuri 

osuus Flanderin hallintoalueella tainnuttamatta teurastetuista eläimistä peräisin olevasta li-

hasta päätyy todennäköisesti tavalliseen elintarvikeketjuun. Syyt ovat taloudelliset: teuras-

tusteollisuus haluaa pitää lihan lopullisen päämäärän mahdollisimman avoimena ja tainnut-

tamatta teurastettujen eläinten ruhoista osan voi käyttää halal-markkinoilla ja osan tavan-

omaisilla markkinoilla. Komissio toteaa myös, että noin puolet eläimestä hylätään, koska 

kaikki ruhon osat eivät täytä kosher-vaatimuksia, ja nämä osat päätyvät siten todennäköi-

simmin tavanomaisille markkinoille.338  

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Gerard Hogan viittasi komission löydöksiin nosta-

essaan esiin ongelmallisena sen, että lopetusasetuksen 4 artiklan 4 kohdan poikkeuksen var-

jolla tainnuttamatta teurastettua lihaa päätyy varmasti myös sellaisten kuluttajien käyttöön, 

jotka eivät kyseistä teurastustapaa uskonnollisista syistä edellytä, ja kenties myös henki-

löille, jotka eivät eettisistä syistä kuluttaisi tällaisia tuotteita, jos tietäisivät niiden todellisen 

tuotantotavan.339 Tainnuttamatta teurastetun lihan myynnin tavanomaisilla markkinoilla on 

katsottu olevan melko yleistä ja siten suhteellisuusperiaatteen vastaista, kun tainnuttamatta 

teurastamisen pitäisi olla uskonnollisten ryhmien hyväksi tehty tiukasti rajattu poikkeus.340 

Hogan pitääkin lopetusasetuksen 4 artiklan 4 kohdan ilmausta ”teurastettaessa eläimiä us-

konnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen” liian epämääräisenä ja siten 

 
336 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2018, s. 51. 
337 Lever – Miele 2012, s. 530. 
338 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
ECLI:EU:C:2020:695, loppuviite 27. 
339 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. C-336/19, 
ECLI:EU:C:2020:695, kohdat 62 ja 63. Julkisasiamiehen väitettä tainnuttamatta teurastetuista eläimistä peräi-
sin olevien tuotteiden päätymisestä myös kuluttajille, jotka eivät niitä tietoisesti ostaisi, tukee myös Euroopan 
komission raportti kuluttajille annettavasta tiedosta eläinten tainnuttamista koskien, ks. European Commission 
2015. 
340 Luy 2010, s. 206. 
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mahdollistavan eläimille epäedullisen laajan tulkinnan. Hän katsoo tämänhetkisen lainsää-

dännön johtavan tilanteeseen, jossa kuluttajan ainoa keino varmistua siitä, että eläin on tain-

nutettu ennen teurastamista, on ostaa EU:n luonnonmukaisen tuotannon tunnuksella341 mer-

kittyä lihaa, eikä tilanne ole SEUT 13 artiklan hengen eikä sanamuodon mukainen.342  

Tainnuttamatta teurastetuista eläimistä peräisin olevan lihan merkintä erotettavissa olevalla 

tunnuksella olisikin näin ollen perusteltua. Sillä voitaisiin luultavasti vähentää tavanomai-

seen elintarvikeketjuun päätyvää lihaa, jonka tuotannossa hyvinvointivaatimukset eivät vas-

taa sitä, mitä kuluttajat kenties olettavat. Wills katsoo kuitenkin, että tällaiset kuluttajaläh-

töiset lähestymistavat, joilla voisi olla vaikutusta tainnuttamatta teurastetun lihan kysyntään, 

ovat lopulta riippuvaisia kuluttajien ”oikuista” ja siten lainsäädännössä asetetut, poikkeuk-

sen väärinkäyttöä koskevat kiellot olisivat tehokkaampia.343 Tämä huoli onkin perusteltu, 

sillä eettisen kuluttamisen haasteista ja rajoitteista on paljon näyttöä.344 Toisaalta selkeät 

merkinnät olisivat myös näitä tuotteita uskonnollisista syistä kuluttavien eduksi. Lever ja 

Miele vertaavat halal-lihan tuotantoa siinä mielessä luomu- tai free range -tuotantoon, että 

siten tuotetun lihan ostamisella on myös eettinen ulottuvuus: se vahvistaa käyttäjänsä iden-

titeettiä.345  

Vaikka moni asia puhuu elintarvikemerkinnän puolesta, ei sitä ole sisällytetty Euroopan par-

lamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta ku-

luttajille. Aiheesta keskusteltiin asetusta valmisteltaessa ja Euroopan parlamentti ehdotti pa-

kollista tainnuttamatta teurastamisesta kertovaa merkintää.346 Jäsenvaltioiden enemmistö 

katsoi kuitenkin, ettei tainnuttamatta teurastettujen eläinten lihaa pitäisi toimittaa tavallisille 

elintarvikemarkkinoille, eikä pakollisella merkinnällä voida legalisoida tainnuttamatta teu-

rastamista, jos sille ei ole uskonnollista perustetta.347 Kun tainnuttamisesta tehtyä poikkeusta 

kuitenkin todellisuudessa hyödynnetään perusteettoman laajasti, tulisi unionin laajuista mer-

kintäpakkoa arvioida uudelleen. 

 
341 Tuomio 26.2.2019, Euvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs, C-497/17, ECLI:EU:C:2019:137, kohdat 50–
52. Ratkaisussa unionin tuomioistuin linjasi, että tuotteita, jotka ovat peräisin eläimistä, jotka on rituaaliteuras-
tettu ilman edeltävää tainnutusta, ei ole sallittua varustaa EU:n luomutunnuksella, koska ne eivät täytä luomu-
asetuksen (834/2007) 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan viii alakohdassa tarkoitettua edellytystä, jonka mukaan 
eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. 
342 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
ECLI:EU:C:2020:695, kohdat 62 ja 63. 
343 Wills 2020, s. 167. 
344 Ks. esim. Carrington ym. 2010; Degerman 27.12.2017. 
345 Lever – Miele 2012, s. 529.  
346 Needham 2012, s. 6. 
347 Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 987/2020 vp. 
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5.  Lopuksi  

5.1. Johtopäätökset 

Tutkielman tarkoituksena oli arvioida rituaaliteurastuksiin eläinten hyvinvoinnin suojele-

miseksi kohdistettavan tainnutusvaatimuksen hyväksyttävyyttä uskonnonvapauden, yhden-

vertaisuuden ja syrjintäkiellon kannalta. Tarkastelu keskittyi Eurooppaan ja rakentui vah-

vasti EU:n lopetusasetuksen, EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

säännösten sekä niitä koskevan tuomioistuinten tulkintakäytännön varaan. Erityistä painoar-

voa sai unionin tuomioistuimen joulukuussa 2020 antama ratkaisu Centraal Israëlitisch 

Consistorie van België ym.348, jossa tuomioistuin ilmaisi oman kantansa peruutettavissa ole-

vaa tainnutusta vaativan lainsäädännön hyväksyttävyydestä unionissa. 

Uskonnonvapauteen kuuluu oikeus tunnustaa uskoa tai uskontoa. Sekä unionin tuomioistuin 

että ihmisoikeustuomioistuin ovat ratkaisukäytännöissään todenneet uskon tunnustamisen 

tapoihin lukeutuvan myös uskonnon määräysten asettamien ruokasääntöjen noudattaminen 

sekä uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen tapahtuva eläinten 

teurastaminen eli rituaaliteurastus.349 Näistä ruokasääntöjen noudattamisen on katsottu ole-

van lähempänä uskonnonvapauden ydinaluetta.350 Tutkielmassa on lisäksi esitelty halal- ja 

shechita-teurastuksiin liittyviä määräyksiä, joiden valossa voidaan todeta tainnutusvaati-

muksen rajoittavan sekä juutalaisten että joidenkin muslimien mahdollisuutta suorittaa teu-

rastus uskontonsa määräysten mukaan, vaikka tainnutusvaatimus koskisi peruutettavissa 

olevaa tainnutusta, joka ei aiheuta eläimen kuolemaa. Vaikka valtioilla ei ole valtaa arvioida 

uskonnollisten vakaumusten ilmaisutavan legitimiteettiä351, saavat ne rajoitusedellytysten 

täyttyessä asettaa ilmaisutapoihin kohdistuvia rajoituksia. 

Euroopan unionin tuomioistuimen kanta ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van 

België ym. oli, että kansallisen lainsäädännön vaatimus palautuvan tainnutuksen käytöstä 

rituaaliteurastuksen yhteydessä muodosti uskonnonvapauden rajoituksen, vaikka se ei vai-

kuttanut tainnuttamatta teurastetun lihan maahantuontiin eikä myyntiin. Tuomioistuin arvioi 

 
348 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031. 
349 Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000); Jakóbski v. Poland (2010); tuomio 29.5.2018, Liga van 
Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. v. Vlaams Gewest, C‑426/16, 
ECLI:EU:C:2018:335; tuomio 17.12.2020 Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, 
ECLI:EU:C:2020:1031. 
350 Erit. Cha’are Shalom ve Tsedek v. France (2000). 
351 Ks. esim. Vartic v. Romania (2013), kohta 34; Leyla Şahin v. Turkey (2005), kohta 107; Manoussakis ym. 
v. Greece (1996) kohta 47. 
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kuitenkin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdassa asetettujen rajoitusedellytysten täytty-

vän, minkä johdosta rajoitusta on pidettävä hyväksyttävänä. Rajoitusedellytysten täyttymistä 

koskevaa argumentaatiota on kuitenkin mahdollista kritisoida, sillä unionin tuomioistuin on 

aiemmin ratkaisukäytännössään todennut, ettei teologisten mielipide-erojen olemassaolo voi 

sinällään horjuttaa rituaaliteurastusta koskevan käytännön luonnehdintaa uskonnolliseksi ri-

tuaaliksi.352 Tähän viittasi myös tuomioistuimen julkisasiamies esittäessään, että ainoastaan 

uskonnolliset tuomioistuimet ovat päteviä päättämään uskonnollista oikeaoppisuutta koske-

vista asioista. Julkisasiamies tyytyikin toteamaan, että tainnuttamatta teurastaminen on olen-

nainen osa uskonnollista rituaalia, sillä sekä juutalaisista että muslimeista merkittävä osa 

pitää eläimen tainnuttamatta teurastamista välttämättömänä osana kyseistä rituaalia.353 Tätä 

taustaa vasten on mahdollista kritisoida sitä, että tuomioistuin vetosi rajoituksen oikeasuh-

taisuutta arvioidessaan siihen, ettei peruutettavissa oleva tainnutus ole tappava, eikä vaikuta 

haitallisesti verenlaskuun.354 Näin tehdessään se päätyi arvioimaan uskonnollisten määräys-

ten sisältöä ja rivien välistä kajastaa arvio siitä, ettei tainnutusvaatimus rajattujen vaikutus-

tensa vuoksi estä rituaaliteurastusten suorittamista. Vaikka osa muslimeista jakaa tämän kä-

sityksen, eivät kuitenkaan kaikki muslimi- ja juutalaisuskovaiset hyväksyisi tämän olevan 

oikeasuhtaisuuteen vaikuttava seikka. On silti mahdollista, että kuolettavan tainnutusmene-

telmän käyttöä koskevaa vaatimusta olisi arvioitu unionin tuomioistuimen toimesta tiukem-

min. 

Peruutettavissa olevan tainnutuksen vaatimuksen katsottiin joka tapauksessa ratkaisussa 

Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. täyttävän rajoitusedellytykset: se oli sää-

detty lailla eikä se puuttunut uskonnonvapauden olennaiseen sisältöön, minkä lisäksi se oli 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti välttämätön ja vastasi tosiasiallisesti unionin tunnusta-

mia yleisen edun mukaisia tavoitteita, eli eläinten hyvinvoinnin suojelua. EU-lainsäädännön 

näkökulmasta jää siten jäsenvaltioiden tehtäväksi luoda oikeudenmukainen tasapaino uskon-

nonvapauden ja eläinten hyvinvoinnin välille tainnutusvaatimuksesta päätettäessä.355 Käy-

tännössä tämä vaikuttaa myös Suomessa parhaillaan käynnissä olevaan eläinsuojelulain ko-

konaisuudistukseen, sillä jäsenvaltioiden on noudatettava EU lainsäädäntöä – lopetusasetus 

 
352Tuomio 29.5.2018 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW and Others. 
v. Vlaams Gewest, C‑426/16, ECLI:EU:C:2018:335, kohta 51. 
353 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 10.9.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. 
Asia C-336/19, ECLI:EU:C:2020:695, kohdat 47 ja 48. 
354 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 75. 
355 Ibid., kohdat 52–81. 
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ja perusoikeuskirja mukaan lukien – niiden soveltaessa unionin oikeutta, jonka piiriin myös 

maatalous kuuluu. 

Rituaaliteurastuksiin liittyvää tainnutuskysymystä ei ole kuitenkaan vielä välttämättä käsi-

telty loppuun. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi nimittäin tutkia myös tapauksia, jotka 

unionin tuomioistuin on jo ratkaissut.356 Ihmisoikeustuomioistuin on aikaisemmin rituaali-

teurastuksia koskien linjannut, että uskonnonvapauden rajoituksesta on kyse vain, mikäli 

rituaaliteurastusten kielto estäisi uskovaisia syömästä lihaa, joka on peräisin heidän noudat-

tamiensa uskonnollisten määräysten mukaisesti teurastetuista eläimistä.357 Aikaisemmat rat-

kaisut eivät kuitenkaan sido ihmisoikeustuomioistuimen tulevaa ratkaisutoimintaa, joten on 

mahdollista, että se tulevaisuudessa poikkeaa ottamastaan linjasta rituaaliteurastusten suh-

teen.358 Ei ole todennäköistä, että lopputulos olisi täysin erilainen, sillä ihmisoikeustuomio-

istuin pyrkii koherenssiin ja ennakoitavuuteen toiminnassaan359 ja  aiemman ratkaisun pai-

noarvoa lisää se, että sen teki tuomioistuimen suuri jaosto360. Lisäksi evolutiivis-dynaaminen 

tulkintatapa luultavasti edellyttäisi eläinten aseman kehityksen huomioimista laajemmin 

kuin vuosituhannen vaihteessa, mikä ei lähtökohtaisesti indikoi kattavampaa suojaa uskon-

nonvapaudelle. 

Tutkielmassa on edellä esitetystä huolimatta arvioitu uskonnonvapauden rajoitusedellytyk-

siä myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta sillä oletuksella, että ihmisoikeustuo-

mioistuin katsoisi tainnutusvaatimuksen muodostavan uskonnonvapauden rajoituksen, sillä 

tosiseikasto tainnuttamiskysymyksissä poikkeaa aikaisemmasta Cha’are Shalom ve Tsedek 

v. France -ratkaisusta. Näyttää todennäköiseltä, että lailla säätämisen velvoite täyttyisi hel-

posti, sillä kyseessä on laissa säädetystä pääsäännöstä tehdyn poikkeuksen poistaminen. Mo-

raalin suojaamiseen vetoaminen olisi todennäköisesti menestyksekkäin peruste rajoittaa ri-

tuaaliteurastuksia, sillä eläinten hyvinvointi on laajasti tunnustettu arvo Euroopassa. Sen si-

jaan ongelmallisemmaksi saattaisi muodostua vaatimus välttämättömyydestä demokraatti-

sessa yhteiskunnassa. Painavan yhteiskunnallisen tarpeen olemassaolon ja rajoituksen oi-

keasuhtaisuuden toteaminen vaatisivat hyvin erilaisten intressien arvottamista ja punnintaa 

vastakkain. Ihmisoikeustuomioistuin saattaisikin päätyä vetoamaan jäsenmaiden laajaan 

 
356 Court of Justice of the European Union 2010, s. 2–3. 
357 Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohta 80. 
358 Cossey v. the United Kingdom (1990), kohta 35. 
359 Beian v. Romania (2007), kohta 39; Cossey v. the United Kingdom (1990), kohta 35. 
360 Uoti 2004, s. 256. 
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harkintamarginaaliin ja parempiin valmiuksiin päättää valtion ja uskonnon suhteesta oman 

yhteiskunnallisen tilanteensa ja historiansa valossa. 

Tainnutusvaatimuksen arviointi yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon kannalta jäi valitetta-

vasti laihaksi unionin tuomioistuimen ratkaisussa Centraal Israëlitisch Consistorie van Bel-

gië ym., sillä ennakkoratkaisukysymyksissä keskityttiin vain rituaaliteurastuksen vertailuun 

metsästyksen, virkistyskalastuksen sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumien yhteydessä tapah-

tuvaan eläinten lopettamiseen, joita ei tuomioistuimen mielestä voitu pitää verrannollisina 

keskenään.361 Mielenkiintoisempaa pohdintaa olisi saattanut syntyä, mikäli tapauksessa olisi 

vedottu välilliseen syrjintään, sillä sinänsä neutraali säännös johti muslimien ja juutalaisten 

kannalta epäedulliseen lopputulokseen. Pitäisin kuitenkin todennäköisenä, että säännökselle 

olisi arvioitu olevan objektiivinen ja hyväksyttävä peruste, koska sillä on pyritty hyväksyt-

tävään tavoitteeseen, eli eläinten hyvinvoinnin suojeluun, ja käytetyt keinot ovat ainakin 

unionin tuomioistuimen uskonnonvapauden rajoittamista koskevan arvion mukaan oikeassa 

suhteessa tavoitteisiinsa.362 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin noudattaa ratkaisutoimin-

nassaan syrjintätestiä363, jonka arviointi on hyvin samankaltaista kuin unionin tuomioistui-

men suorittama arviointi. Näin ollen myös ihmisoikeustuomioistuin päätyisi luultavasti vas-

taavaan lopputulokseen. On kuitenkin mahdollista, että se saattaisi arvioida toimien oikea-

suhtaisuutta toisin sekä syrjintää että uskonnonvapauden rajoitusta arvioidessaan. 

5.2. Loppusanat ja ajatuksia tulevasta 

Unionin tuomioistuimen ratkaisu Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. antaa 

unionin tasolla vahvistuksen sille, että EU-jäsenmaat saavat antaa painoarvoa eläinten hy-

vinvoinnille ja edistää sitä, vaikka se tarkoittaisi uskonnonvapauden rajoittamista. Tuomio 

heijastaa eläinten aseman ja hyvinvoinnin suhteen demokraattisissa yhteiskunnissa viime 

vuosina tapahtunutta kehitystä. On kuitenkin valitettavaa, että antisemitismin364 ja islamofo-

bian365 voimistuessa Euroopassa kärsivät eläinten aseman parantamisesta tainnutuskysy-

myksessä juuri juutalaiset ja muslimit. Euroopan unionin neuvoston perusoikeuskirjaa kos-

kevan tilanneselvityksen mukaan syrjimättömyyden alalla on Euroopan unionin alueella 

 
361 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohdat 82–94. 
362 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 66. 
363 Council of Europe/European Court of Human Rights 2020, s. 16. 
364 Ks. esim. European Union Agency for Fundamental Rights 2018a. 
365 Ks. esim. Bayrakli – Hafez 2020. 
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haasteita366 ja tainnutusvaatimusta käytetäänkin valitettavasti joissain keskusteluissa uskon-

nollisia yhteisöjä vastaan eikä eläinten hyvinvoinnin puolesta.  

Eläinten tainnuttamatta tappamisen salliminen huvimetsästyksen ja urheilu- ja kulttuurita-

pahtumien yhteydessä saakin rituaaliteurastuksiin kohdistuvan tainnutusvaatimuksen näyt-

täytymään ensisilmäyksellä valtioiden yrityksenä kiillottaa kilpeään, vaikka erilaista kohte-

lua voidaankin edellä esitetysti pitää objektiivisesti perusteltuna. On kuitenkin kyseenalais-

tettava se, voidaanko nykykehityksen valossa unionissa puolustaa sellaisia ”kulttuuritapah-

tumia”, jossa eläinten kärsimys on erottamaton osa tapahtuman olemusta. Tätä kysymystä 

arvioitaessa on kuitenkin tärkeää pitää mielessä erilaisten lopetusolosuhteiden lisäksi valti-

oille jätetty harkintavalta: unionin tuomioistuimen ratkaisu ei velvoita mitään valtiota edel-

lyttämään tainnutusta rituaaliteurastuksissa, eikä kaikissa jäsenvaltioissa harjoiteta eläimiin 

kohdistuvaa julmuutta kulttuurin nimissä. Johdonmukaisuus eläinsuojelun toteuttamisessa 

helpottaisi kuitenkin tainnutusvaatimuksen hyväksyttävyyttä, sillä silloin uskonnollisten vä-

hemmistöjen ei kenties koettaisi joutuvan epäoikeudenmukaisesti kantamaan painavinta 

taakkaa. 

Voidaan esittää muutamia ajatuksia siitä, miten rituaaliteurastuksiin liittyvän eläinten hyvin-

voinnin edistämisen negatiiviset vaikutukset voitaisiin tulevaisuudessa kohdistaa oikeuden-

mukaisemmin. Jos mietitään eläinyksilön kärsimyksen määrän sijaan kärsivien eläinyksilöi-

den määrää, voidaan perustellusti argumentoida, että niiden maiden, jotka edelleen sallivat 

tainnuttamatta teurastamisen, tulisi rajoittaa poikkeuksen käyttö uskonnollisten ryhmien tar-

peisiin. Tainnuttamatta teurastamista koskevan poikkeuksen laajaan väärinkäyttöön voitai-

siin puuttua ensinnäkin yllä esitetysti pakollisella merkinnällä, josta ilmenisi eläimen teuras-

tustapa. Lisäksi raportointivaatimus poikkeuksen käytöstä auttaisi tunnistamaan väärinkäyt-

tötapauksia ja keräämään tietoa toimivamman käytännön aikaan saamiseksi. Kolmanneksi 

tainnuttamatta teurastamisen sallivat jäsenmaat voisivat seurata esimerkiksi Viron esimerk-

kiä siitä, että lupa myönnetään vain oikeassa suhteessa uskonnollisen yhteisön jäsenten tar-

peisiin, tai tehdä kuten Saksa ja kieltää tainnuttamatta teurastetun lihan maastaviennin.  

Kansainvälisen kaupan rajoittamisella tosin lopulta vaikeutettaisiin uskonnollisten ruoka-

sääntöjen noudattamista niiden yhteisöjen osalta, jotka asuvat tainnuttamatta teurastamisen 

kieltävissä jäsenmaissa. Tämä olisi ongelmallista uskonnonvapauden toteutumisen kannalta. 

Van der Schyff argumentoi, ettei pelkkä muodollinen soveltuvin uskonnollisin menoin 

 
366 Euroopan unionin neuvosto 20.9.2019, kohta 3. 
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teurastetun lihan saatavuus olisi riittävää, vaan sen pitäisi olla kohtuullisesti saatavilla ja 

viittaa mm. mahdolliseen tuontilihan hinnan nousuun kohtuuttomaksi.367 Tulevaisuudessa 

unionilla ja sen jäsenmailla saattaakin olla haasteena varmistaa tainnuttamatta teurastetun 

lihan saatavuus niille uskonnollisille yhteisöille, joiden uskonnollisten ruokasääntöjen piiriin 

se kuuluu. Wills kuitenkin huomauttaa, että uskonnolliset ryhmät pystyisivät silti noudatta-

maan ruokasääntöjään, vaikka tainnuttamatta teurastettua lihaa ei olisi saatavilla, sillä ruo-

kavaliosta vain jäisi pois yksi sallittu, muttei pakollinen osa.368 Sekä unionin tuomioistuin 

että ihmisoikeustuomioistuin ovat kuitenkin nimenomaisesti nostaneet esiin lihan saatavuu-

den arvioidessaan rituaaliteurastukseen kohdistuvien rajoitusten hyväksyttävyyttä.369 Mikäli 

tainnuttamatta teurastetun lihan saatavuudessa tapahtuisi muutos, tulisi teurastusta koske-

vien rajoitusten hyväksyttävyyttä kenties arvioida uudelleen. 

Toinen muutos, jolla eläinten hyvinvoinnin edistämistä koskevista unionin pyrkimyksistä 

aiheutuvat haitat jakautuisivat tasapuolisemmin, on tainnutusmenetelmien kehittäminen 

eläinten kärsimyksen minimoimiseksi. Lopetusasetuksen johdanto-osan 6 perustelukappa-

leen mukaan suosituksia luopua hiilidioksiditainnutuksen käytöstä sikojen teurastuksessa ja 

vesialtaassa tapahtuvan sähkötainnutuksen käytöstä siipikarjan teurastuksessa ei ole sisälly-

tetty lopetusasetukseen taloudellisista syistä. Taloudellisiin syihin vetoaminen puutteellis-

ten, kärsimystä aiheuttavien tainnutusmenetelmien käytön sallimisessa samaan aikaan, kun 

jäsenvaltiot saavat kieltää uskonnollisista syistä tehtävän tainnuttamatta teurastamisen, ei 

vaikuta täysin oikeudenmukaiselta. Se, että toisella eläinten hyvinvointiin vaikuttavalla osa-

alueella on puutteita, ei voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, ettei toista osa-aluetta voisi edistää. 

Tällainen logiikka olisi kestämätön ja estäisi lopulta kaiken kehityksen. 

Eräs tutkielman tiimoilta heränneistä oivalluksista koskee ihmisten oikeuksien ja eläinten 

hyvinvoinnin toisistaan poikkeavaa alueellista ulottuvuutta. Siinä missä ihmisoikeudet kat-

sotaan universaaleiksi ja niitä pyritään suojaamaan maailmanlaajuisesti, on suhtautuminen 

eläinten hyvinvoinnin suojeluun päinvastainen, kun on kyse tainnuttamatta teurastamisen 

kieltämisestä. Kiellosta säätäessään Belgian Vallonian alueen parlamentti totesi, että ihmis-

oikeuksien suojelemiseksi kansalaisten tulee olla mahdollista ostaa jossakin EU-

 
367 Van der Schyff, 2017. 
368 Wills 2020, s. 162. 
369 Tuomio 17.12.2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, 
kohta 78; Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France (2000), kohta 80. 
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jäsenvaltiossa tuotettua, tainnuttamatta teurastettua lihaa.370 Näin ollen varsinaisen eläinten 

hyvinvoinnin suojelemisen sijaan merkittäväksi tuntuu nousevan se, missä niitä suojellaan: 

valtiot saattavat itse vaatia tainnuttamista, mutta edellyttämällä lihan saatavuutta siirtävät 

samalla hyvinvointiongelman toisiin valtioihin, joissa eläinten hyvinvoinnin suojelu on ken-

ties muutenkin heikommalla tolalla. Kun tainnuttamatta teurastetun lihan vienti näissä tuot-

tajavaltioissa kasvaa, myös teurastusmäärät kasvavat ja siten lisääntyy myös ihmisravin-

noksi kasvatettavien eläinten kokonaismäärä. Jos eläinten suojelu on heikkoa, rajoittuvat on-

gelmat harvoin vain teurastamoihin, vaan ulottuvat pidemmälle eläimen elinkaareen ja ko-

konaiskärsimys lisääntyy. Tämän dilemman ratkaiseminen jää kuitenkin tulevan tutkimuk-

sen tehtäväksi. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin Pia Letto-Vanamon esittämä 

ajatus siitä, että nykyisessä myöhäismodernissa oikeusjärjestelmässä yhteisymmärrys perus-

tavista moraalisista normeista on kirjattu perusoikeus- ja ihmisoikeusmääräyksiin, on tutki-

muskysymyksen kannalta keskeinen. Näitä määräyksiä voidaan Letto-Vanamon mukaan pi-

tää kollektiivisten oikeudenmukaisuuskäsitysten ilmentyminä, jotka ohjaavat yksilöiden ja 

ryhmien välisten ristiriitojen ratkaisemista.371 Tämä oikeudenmukainen ristiriitojen ratkaisu 

kärsii kuitenkin perustavanlaatuisesti siitä, että se ilmentää vain yhden lajin – ihmisen – in-

tressejä. Ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pinto de Albuquerque pohtii eläinten verran-

nollisuutta ihmisiin, joita ei voida pitää vastuullisina teoistaan. Vaikka näiden henkilöiden 

ja eläinten asemat ovat vertailukelvottomia keskenään eläinten ja ihmisten erilaisen statuk-

sen vuoksi, tulisi hänen mielestään tietyt eläinten oikeudet suojata kuten ihmisoikeudet on 

suojattu. Tätä hän perustelee eläinten arvolla ja niiden perustavanlaatuisilla intresseillä, jotka 

ovat verrattavissa ihmisten intresseihin.372 Eläinsuojelulainsäädäntö rakentuu kuitenkin hy-

vinvointiparadigman varaan. Wahlbergin mukaan paradigman muodostaa se, että eläinsuo-

jelulainsäädännöllä tavoitellaan eläinten suojelua ja hyvinvoinnin edistämistä kyseenalais-

tamatta kuitenkaan eläinten hyväksikäytön oikeutusta silloinkaan, kun se ei olisi ihmiselle 

välttämätöntä.373  

 
370 European Union Agency for Fundamental Rights 2018, s. 45. Tarkemmin ks. Proposition de décret du 
Parlement wallon modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en vue 
d’interdire l’abattage rituel des animaux sans étourdissement préalable, 20.2.2017. 
371 Letto-Vanamo 2018, s. 284. 
372 Herrmann v. Germany (2012), tuomari Pinto de Albuquerquen osin rinnakkainen ja osin eriävä mielipide, 
kohta ”The protection of animals by the Convention”. 
373 Wahlberg 2020a, s. 338. Ks. myös Francione – Garner 2010. 
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Eläinten asema oikeusjärjestyksessä on kuitenkin jatkuvassa kehityksessä.374 Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa eläinten intressit on huomioitu unionin 

perussopimusten tasolla ja kansainväliset tuomioistuimet ovat lukeneet moraalisten normien 

joukkoon myös eläinten hyvinvoinnin. Vielä on pitkä matka siihen, että voitaisiin aidosti 

väittää unionin ja jäsenmaiden ottavan eläinten ”hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti 

huomioon”, mutta rituaaliteurastuksien sääntely toimii hyvänä esimerkkinä askeleista oike-

aan suuntaan. Eläinten oikeus olla kokematta vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä 

sillä hetkellä, kun ne kesken elinkaarensa tapetaan ihmisen kulutukseen, kuulostaa varsin 

maltilliselta vaatimukselta verrattuna ihmisten oikeuksiin. Suomenkin tulisi seurata EU:n 

esimerkkiä ja tunnustaa eläinten arvo normihierarkian korkeimmalla tasolla perustuslaissa, 

sillä tämä mahdollistaisi parempia oikeudellisia työkaluja puuttua epäkohtiin.375 Tällöin 

tainnutusvaatimuksen kaltaisten maltillisten askelten ottaminen helpottuisi ja voitaisiin ken-

ties siirtyä korjaamaan suurempia rakenteellisia vääristymiä. Ei ole perusteltua, että kollek-

tiivisten oikeudenmukaisuuskäsitysten ilmentymät ovat niin eksklusiivisia, että niitä mita-

taan vain yhden eläinlajin intressien mukaan.  

William M. Kunstlerin esipuheen lausahdus eläinten asemaa käsittelevässä kirjassa Animals, 

Property and the Law herättää mielleyhtymän yhdenvertaisuuskamppailussa käytettyyn is-

kulauseeseen ”love is love”. Eläinten asemasta puhutaan kuitenkin vielä hyvin eri termein 

kuin ihmisoikeuksista, mutta kenties sentään tämä ajatus on saamassa jalansijaa oikeudelli-

sella kentällä Euroopassa: 

“We must come to understand that pain is pain, irrespective of the race, sex, or species of 

the victim.”376 

 
374 Wahlberg 2020b, s. 247. 
375 Ibid., s. 256. 
376 Kunstler 1995, s. xi. 


