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Tiivistelmä: 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien käsitteitä Animalia-
lehdessä vuosina 1975–2004 ja selvitetään, käytettiinkö lehdessä muita eläinasiaan 
liittyviä käsitteitä.  Tutkielmassa selvitetään, millaisia merkityksiä näille käsitteille on eri 
aikoina annettu ja miten käsitteiden käytössä tapahtuneet muutokset heijastelevat 
laajempia kehityskulkuja eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeissä. Aineistoa on analysoitu 
käsitehistoriallisesta näkökulmasta, sillä kamppailut eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen ja 
samalla eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien käsitteiden välillä ovat määrittäneet eläimistä 
käytyä yhteiskunnallista keskustelua. 

 

Aineistosta on löydettävissä eri aikakausille tyypilliset käsitteet. Vuosina 1975–1985 
eläinsuojelu oli eläinten kohteluun liittyvän keskustelun normi ja eläinten oikeudet 
lainsäädäntökontekstissa eläinsuojelun alakäsite. 1980-luvun puolivälistä alkaen eläinten 
oikeudet alkavat muotoutua omaksi käsitteekseen nousevan eläinoikeusliikkeen myötä. 
Samaan aikaan myös yhteiskunnalliset muutokset antavat tilaa uudelle eläinten 
hyvinvoinnin käsitteelle, joka liittyy ennen kaikkea kuluttamiseen. 1990-luvun puolivälissä 
eläinten oikeudet yhdistetään suoraa toimintaa harjoittaviin aktivisteihin. Animaliassa 
pyritään irtisanoutumaan ilkivallasta ja hakemaan omaa roolia Suomen EU-jäsenyyden 
tuomien muutosten keskellä. Lehdessä kirjoitetaan 2000-luvun vaihteen molemmin puolin 
eniten eläinten hyvinvoinnista ja eläinoikeuskeskustelu katoaa. 

 

Aineisto tukee pitkälti eläinoikeusliikkeen noususta esitettyjä tulkintoja. Lisäksi löytyy 
sellaista käsitteiden käyttöä, joka implikoi, että Animaliassa ei 1990-luvun vaihteessa tehty 
yhtä suurta eroa eläinten suojelun ja oikeuksien välillä kuin vuoden 1995 turkistarhaiskujen 
jälkeen. Aineiston perusteella Animaliassa on aina ollut monia erilaisia käsityksiä 
päämääristä ja eläinten asemasta. 
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1. Johdanto 
 
 

1.1. Tutkimuksen tausta  
 

Vuonna 1961 Suomeen perustettiin uusi eläinsuojelujärjestö, Pohjoismainen Liitto 

tuskallisten eläinkokeiden vastustamiseksi – Suomen osasto ry. Järjestön toiminta 

keskittyi nimensä mukaisesti eläinkokeiden, eli tuolloin vivisektion, vastustamiseen. 

Perustamisensa aikoihin ja pitkään sen jälkeenkin järjestö oli monin tavoin muihin 

eläinsuojelujärjestöihin verrattuna radikaali niin vaatimuksissaan kuin toimissaankin. 

Vuonna 1968 nimensä Koe-eläinten suojelu ry:ksi ja myöhemmin vuonna 1990 

Eläinsuojeluliitto Animalia ry:ksi muuttanut yhdistys teki vuosikymmeniä töitä 

vakiinnuttaakseen asemansa eläinkysymysten asiantuntijajärjestönä. Nykyään järjestö 

tunnetaan nimellä Animalia ry.  

 

Samalla kun Animalia ry on liikkunut yhteiskunnallisesta marginaalista kohti vakavasti 

otettavaa asiantuntijajärjestöä, joka itseoikeutetusti on yleensä vähintään kuultavana 

eläimiin liittyvissä lainsäädäntöprosesseissa, on se myös karistanut radikaalin järjestön 

mainettaan. Tai pikemminkin vanhojen eläinsuojelujärjestöjen rinnalle on noussut 

uusia toimijoita, joiden järjestäytyminen ja toimintatavat poikkeavat niin paljon 

perinteisestä suomalaisesta yhdistystoiminnasta, että niiden rinnalla nämä vanhat 

järjestöt näyttäytyvät hyvinkin sovinnaisina. 

 

Nämä 1990-luvulla nousseet toimijat, kuten Oikeutta Eläimille –järjestön (OE) ja 

Eläinten vapautusrintaman (EVR), toivat esiin eläinsuojelutoiminnassa pinnan alla 

kyteneet erimielisyydet tavoitteista ja taktiikoista. Animalia nähtiin omassa 

toiminnassaan, eli poliittisessa lobbauksessa ja tiedonhankinnassa, tärkeänä toimijana, 

mutta eläinoikeusliikkeelle se ei riittänyt. Vanhojen järjestöjen tavoitteet eivät olleet 

tarpeeksi kunnianhimoisia eikä eläinoikeusliikkeessä uskottu, että eläinten asioita 

voitaisiin parantaa tarpeeksi lainsäädännön kautta.  
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Vuoden 1995 jälkeen Suomessa on selvästi ollut erikseen eläinsuojelu- ja 

eläinoikeustoimijoita. Vanhat järjestöt halusivat tehdä selvän eron oman toimintansa 

ja laittomien iskujen välillä. Animalian vuosien 1991–1996 puheenjohtaja Leena Vilkka 

on todennut, että ”turkistarhaiskut johtivat eläinten oikeuksien kylmiin vuosiin” ja ” 

itseään kunnioittavat eläinsuojelijat irtisanoutuivat jyrkästi eläinten oikeuksista, joita 

olivat vielä hetki sitten vilpittömästi ajaneet”1.  

 

Juuri tämä eläinasiaan liittyvä käsitteellinen rikkaus toimi innoittajana työlleni. Halusin 

selvittää, millaisia käsitteitä suomalaisessa eläinsuojeluliikkeessä on sen historiassa 

käytetty ja voidaanko näiden käsitteiden käytön kautta sanoa jotain yleisempää 

suomalaisista eläinoikeus- ja eläinsuojeluliikkeistä. Lähestyn aihetta käsitteiden kautta, 

koska juuri eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien käsitteiden välinen jännite on ollut 

pitkään eläinasiaan liittyvien toimijoiden ja aatteiden keskeinen määrittäjä. 

 

 

1.2. Eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeiden lyhyt historia sekä niihin liittyvien 
keskeisten käsitteiden määrittely 

 
 
Eläinsuojelun yhteiskunnallisena liikkeenä nähdään saaneen alkunsa 1800-luvun 

Englannissa, jossa jo vuonna 1822 säädettiin kampanjoinnin tuloksena karjaa 

julmuudelta suojeleva laki, jota pidetään yhtenä ensimmäisistä eläinsuojelulaeista.2  

Iso-Britanniassa eläinsuojelun taustalla olivat filosofiset pohdinnat ihmisten 

luonnollisista oikeuksista, orjuuden lakkauttaminen, teollistumiseen liittyvät uhkakuvat 

ja romantiikan aikaan liittynyt luonnon arvostus. Utilitarismiin liitetty valistusfilosofi 

Jeremy Bentham ja hänen teoksensa An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation (1780) vaikuttivat Iso-Britanniassa eläinsuojeluaatteen kehittymiseen. 

Bentham argumentoi Descartesin mekaanista eläinkuvaa vastaan ja esitti, että tuli 

 
1 Vilkka Leena, Ympäristöaktivisti ennen mutta entäs nyt? Yle Uutisten kolumni 21.1.2021. 

<https://yle.fi/uutiset/3-11748438> [Luettu  22.1.2021] 
2 Traïni Christop, The animal rights struggle: an essay in historical sociology. Amsterdam University Press, 

Amsterdam 2016, 11–12; Ritvo Harriet, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) 

and early British legistlation. Artikkeli teoksessa Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare. Toim. 

Marc Bekoff. Greenwood Press, Westport 1998, 305.  

https://yle.fi/uutiset/3-11748438
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pohtia, olivatko eläimet kykeneviä kärsimään ja tuntemaan kipua. Näistä pohdinnoista 

tuli myöhemmin 1800-luvulla tärkeitä argumentteja eläinsuojelijoille, joista jotkut 

vertasivat eläinten kärsimystä naisten tai orjien kamppailuihin.3  

 

Iso-Britanniasta eläinsuojelutoiminta levisi muualle Eurooppaan ja 1800-luvun 

puoleenväliin mennessä niin Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa kuin 

Italiassakin perustettiin paikallisia eläinsuojelujärjestöjä.4 Yhdysvaltoihin 

eläinsuojeluliike rantautui vasta noin 40 vuotta Eurooppaa myöhemmin.5 1800-luvun 

loppupuolella eläinsuojelujärjestöt kiinnittivät huomionsa vivisektioon, eli ”elävien 

eläinten leikkelyyn tutkimusmielessä”6 ja varsinkin Iso-Britanniassa perustettiin useita 

vivisektioiden säätelyä vaativia järjestöjä. Tässäkin asiassa muut Euroopan maat 

seurasivat Iso-Britannian esimerkkiä ja vuoteen 1885 mennessä Euroopassa olikin jo 27 

vivisektion vastaista järjestöä.7 Iso-Britanniassa eläinsuojelujärjestöt ja –liike 

jakautuivat kahtia vivisektioon liittyvissä kysymyksissä, sillä toiset halusivat kieltää sen 

kokonaan, kun taas toiset ajoivat ainoastaan vivisektioon liittyviä rajoituksia, sillä 

modernin lääketieteen nähtiin tarvitsevan näitä tutkimuksia8.  

 

Pohjoismaihin eläinsuojelu rantautui muuta Eurooppaa myöhemmin ja ensimmäinen 

eläinsuojeluyhdistys perustettiin Norjassa vuonna 1859 ja Ruotsissa 10 vuotta 

myöhemmin.  Suomessa eläinsuojelun puolesta puhuivat sellaiset valistajat ja filosofit 

kuten Jaakko Juteini ja J. V. Snellman. Snellmanille eläinsuojelu näyttäytyi kuitenkin 

ennen kaikkea ihmisten jalostamisena, sillä hän näki eläinten huonon kohtelun 

synnyttävän ihmisissä raakuutta, jota piti vastustaa. Varhaista suomalaista 

eläinsuojelua innoitti kuitenkin eniten Zacharias Topelius, joka vaati eläinten hyvää 

kohtelua myös näiden itsensä vuoksi. Topelius perustikin Suomen ensimmäisen 

eläinsuojeluyhdistyksen, Kevätyhdistyksen, vuonna 1870 ja sen päätavoitteena oli 

 
3 Beers Diane L., For the Prevention of Cruelty: The History and Legacy of Animal Rights Activism in the 

United States. Ohio University Press, Ohio 2006, 21.  
4 Traïni 2016, 12–14.  
5 Beers 2006, 20–24.  
6 Kielitoimiston sanakirja, https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/vivisektio [luettu 8.11.2020] 
7 Traïni 2016, 14.  
8 Beers 2006, 23.  

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/vivisektio
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suojella pikkulintuja. Topelius oli myös aloitteellinen Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen 

perustamisessa vuonna 1871. Ensimmäinen koko maan kattava eläinsuojeluyhdistys 

perustettiin vuonna 1892 Helsingissä. Yhdistys Eläinten Ystävät ajoi Topeliuksen 

kehotuksesta lasten ja nuorten valistamista.9 

 
Suomesta puuttui vielä 1900-luvun vaihteessa eläinsuojelun valtakunnallinen katto-

organisaatio ja maassa järjestettiinkin vuodesta 1899 eteenpäin yleisiä 

eläinsuojelukokouksia, joilla pyrittiin vastaamaan tähän keskusliiton puutteeseen. 

Vuonna 1918 perustettiin Suomen Yhtyneitten Eläinsuojeluyhdistysten Keskusliitto, 

johon liittyi ennen kaikkea ruotsinkielisiä eläinsuojeluyhdistyksiä ja muutamia 

suomenkielisiä. Liitto toimi vuoteen 1939 asti.10  

 

Eläinsuojeluaatteesta ei vielä 1900-luvun vaihteessa ollut Suomessa kehittynyt 

raittiusliikkeen kaltaista massaliikettä, vaan se oli pitkään pienen ylä- ja keskiluokkaisen 

piirin toimintaa. Toiminta keskittyi maaseudulla karjaan ja hevosiin, kaupungissa taas 

näiden lisäksi lemmikkeihin, kauppaan ja teurastukseen. Uudenmaan 

Eläinsuojeluyhdistyksen, joka nykyään tunnetaan nimellä SEY Suomen eläinsuojelu, 

perustaminen ajoittui juuri vuosisadan vaihteeseen, joka oli Suomessa muutenkin 

poliittisesti levotonta aikaa. Yhdistyksen perustaminen vuonna 1901 ei ollut 

itsestäänselvyys yhdistystoimintaan kohdistuneiden rajoitustoimenpiteiden vuoksi, 

mutta toiminta saatiin kuitenkin aloitettua vuoden 1901 toukokuussa.11 

 

Uuden eläinsuojeluyhdistyksen perustaminen juuri 1900-luvun vaihteessa Suomessa 

liittyi Iso-Britanniasta ja muualta Euroopasta rantautuneeseen vivisektiota koskevaan 

keskusteluun. Vivisektio nousi Suomessa ainakin ruotsinkielisissä piireissä yleiseen 

tietoisuuteen ja Uudenmaan eläinsuojeluyhdistyksen tarkoituksena oli toimia 

nimenomaan vivisektiota vastaan.12  

 

 
9 Nieminen Hannu, Sata vuotta eläinten puolesta: kertomus Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnasta 

1901-2001. Suomen eläinsuojeluyhdistys, Ekenäs 2001, 8–12. 
10 Ibid, 12. 
11 Ibid, 15. 
12 Ibid, 16–24. 
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Vaikka eläinten ”tahalla-rääkkäys” oli ollut Suomessa kiellettyä jo 1860-luvulta lähtien, 

koski kielto vuoteen 1914 asti vain jonkun omaisuutta olevia eläimiä. SEY yritti 

vuosikymmeniä ajaa Suomeen eläinsuojelulakia, mutta maan ensimmäinen 

eläinsuojelulaki astui voimaan vasta vuonna 1934 ja vaati kansanedustajan ajamaa 

pontta. Vaikka eläinsuojelulaki kielsikin eläinten rääkkäyksen, ei eläinkokeita 

sisällytetty lakiin. Aarnipuun mukaan eläinsuojelulaki itsessään ei muuttanut vielä 

julkista mielipidettä tai julkisen keskustelun sävyä. Eläinkokeiden käyttö lisääntyi toisen 

maailmansodan jälkeen ja 1960-luvulle tultaessa eläinsuojelua sävytti julkisessa 

keskustelussa ”topeliaaninen henki”, jossa eläinsuojelu nähtiin pikkulintujen 

ruokkimisen kaltaisena eläinrakkautena.13 Juuri tähän historialliseen kontekstiin ja 

aikakauteen Animalian perustaminen vuonna 1961 nimellä Pohjoismainen Liitto 

tuskallisten eläinkokeiden vastustamiseksi – Suomen osasto ry. asettuu.  

 

Eläinsuojelulla tarkoitetaan yleensä sellaista eläinten hyvinvoinnin edistämistä, jossa 

eläinten pitoon liittyisi tiettyjä lain asettamia minimivaatimuksia. Eläinten hyvinvointia 

voidaan myös ainakin tiettyjen aspektien kohdalla arvioida tieteellisesti, kuten 

esimerkiksi tarpeellisen ravinnon määrää tai tarpeeksi suuren häkin kokoa.14 

Eläinsuojelu on yleensä yhdistetty nimenomaan koti-, tarha- ja lemmikkieläinten 

suojelua ja luonnonvaraisten ja villieläinten suojelun on nähty liittyvän ennemminkin 

ympäristönsuojeluun15. 

 

Vilkka on esittänyt, että eläinsuojeluliike ja –toiminta on saanut vaikutteita ennen 

kaikkea sentientismistä, jossa eläimet nähdään tietoisina ja tuntevina olentoina eikä 

niinkään René Descartesin mekanistisen eläinkäsityksen mukaisina. Mekanistinen 

eläinkäsitys typistää eläimet mekaanisiksi luontokappaleiksi, joilla ei ole tajuntaa tai 

tietoisuutta.16 Eläinsuojelu perustuu ajatukseen, että julmuus eläimiä kohtaan on 

 
13 Aarnipuu 2011, 23–25. 
14 Phillips Clive J. C ja Kluss Katrina, Animal welfare and animal rights. Artikkeli teoksessa Animals and 

Human Society. University Press, Lontoo 2018, 485. 
15 Parikka Anu, “Voi eläinparat”: Tutkimus nuorten suhtautumisesta eläinsuojeluun ja eläinten 

oikeuksiin. Turun yliopisto, Sosiologian laitos. Sosiologista keskustelua B 31, Turku 1998, 5.  
16 VIlkka Leena, Eläinten tietoisuus ja oikeudet: Kettutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa. Yliopistopaino, Helsinki 

1996, 42.  
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väärin ja tämän kaltainen ajatus onkin kirjoitettuna sisään useiden maiden 

eläinsuojelulainsäädäntöön, joissa eläinrääkkäys on kriminalisoitu. Vilkan mukaan 

tällainen näkemys ei edellytä ihmisiltä mitään velvollisuuksia eläimiä kohtaan, 

”ainoastaan pidättäytymistä eläinten julmasta kohtelusta”.17 

 

Eläinrääkkäyksestä pidättäytymisestä seuraava askel on vaatimus siitä, että eläimiä 

kohdellaan hyvin. Vilkan mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa on sekä tarve suojella 

eläimiä ihmisten aiheuttamalta julmuudelta, että edistää eläinten hyvinvointia. 

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen juuri eläinsuojelulainsäädännön kautta on yksi 

modernin eläinsuojelun keskeisistä periaatteista. Suomessa eläinsuojelujärjestöt ovat 

keskittyneet vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädännön kehittymiseen 

eläinsuojelumyönteisemmäksi.18  

 

Gary Francionen mukaan eläinsuojelussa on neljä keskeistä periaatetta. Ensinnäkin 

eläinsuojelussa oletetaan, että eläimillä on kyky jonkinlaiseen hyvinvointiin, eli ne ovat 

tietoisia ja aistivia olentoja. Vaikka eläimet ovat tietoisia ja aistivia olentoja, nähdään 

ne Francionen mukaan eläinsuojelussa kuitenkin ihmisille alisteisina olentoina, joihin ei 

tarvitse ulottaa samanlaista moraalista kunnioitusta ja huomioonottamista kuin 

ihmisiin. Kolmanneksi, eläinten asema ihmisten omaisuutena hyväksytään ja eläinten 

kohtelua koskevassa lainsäädännössä tulee ottaa huomioon myös eläimiä omistavien 

ihmisten intressit. Viimeisenä eläinsuojelun periaatteena Francione esittää, että 

eläinten intressit ovat aina alisteisia ihmisten intresseille ja esimerkiksi eläimeni kipu 

tai kuolema on hyväksyttävää, jos se ei ole ”tarpeetonta”. Eri eläinsuojelutoimijoiden 

mielipiteet ja näkemykset eroavat lähinnä siltä osin, mikä on tarpeetonta kipua tai 

kärsimystä. Eläinten hyvinvointia pyritään siis edistämään vallitsevissa 

yhteiskunnallisissa oloissa.19 Englanniksi käytetäänkin yleensä termiä ”animal welfare” 

eikä ”animal protection”.  

 

 
17 Ibid, 144.  
18 Ibid, 144–145. 
19 Francione Gary L., Rain Without Thunder: The Ideology of the Animal Rights Movement. Temple 

University Press, Philadelphia 1996, 8–10. 
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1970-luvun loppupuolella ja 1980-luvun alkupuolella maailmalla alkoi levitä 

eläinsuojelusta erillinen eläinoikeusliike, joka tavoitteli eläinten hyödyntämisen 

säätelyn sijaan sen kokonaan lopettamista. Eläinoikeusliike erottautuu eläinsuojelusta 

ennen kaikkea tämän lähestymistavan ja etiikkaan liittyvien erojen vuoksi. Francione 

myös esittää, että lähes kaikki ihmiset allekirjoittavat eläinten hyvinvoinnin ja turhan 

kärsimyksen välttämisen periaatteet jollain tasolla. Ongelmaksi muodostuu se, että 

ihmisten käsitykset ”tarpeettomasta kärsimyksestä” ovat keskenään hyvin erilaisia eikä 

niistä voida johtaa mitään yhtenäistä standardia ”tarpeettomasta kärsimyksestä” tai 

hyvästä kohtelusta.20 Eläinoikeusliikkeen nousulle tärkeää on ollut juuri 

moraalifilosofiaan perustuvat ajatukset eläinten asemasta ja varsinkin kaksi filosofia, 

Peter Singer ja Tom Regan. 

 

Peter Singerin teos, Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals, 

julkaistiin vuonna 1975 ja se käännettiin suomeksi Animalian toimesta nimellä Oikeutta 

Eläimille vuonna 1991. Singer lähestyy eläinkysymystä utilitaristisesta näkökulmasta, 

jossa teon oikeutus määräytyy sen seurausten arvon perusteella. Seurausten arvo taas 

määräytyy sen perusteella, kuinka paljon mielihyvää tai tuskaa ne sisältävät. Vilkka 

esittää, että Singerin mukaan ”teko on oikein, jos se tuottaa yhtä paljon tai enemmän 

onnellisuutta kaikille teon vaikutuksen alaisille yksilöille kuin mitä tuottaisi mikään 

muu teko, joka samassa tilanteessa olisi mahdollista tehdä”.21  

 

Singer vertaa eläinten kohtaamaa sortoa, spesismiä, rasismiin ja seksismiin ja väittää, 

että jos ihmisen rotu tai sukupuoli eivät määritä tätä alempiarvoiseksi, niin myöskään 

erilajisuuden ei tulisi tehdä niin. Singer peräänkuuluttaa myös muunlajisten eläinten 

intressien huomioon ottamista, mutta ei väitä, että nämä intressit olisivat samanlaisia 

kuin ihmisillä. Hän kyseenalaistaa väitteet, joiden mukaan eläimet eivät tuntisi kipua 

tai niillä ei olisi intressejä, koska ne eivät voi tietää joutuvansa kohtaamaan 

tulevaisuudessa kipua.22 

 
20 Ibid, 1–2. 
21 Vilkka 1996, 109.  
22 Singer Peter, Animal Liberation: A New Ethics for our Treatment of Animals. HarperCollins, New York 

1975, 1–10; Vilkka 1996, 109–110. 
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Toinen eläinoikeusliikkeelle merkittävän filosofisen panoksensa antanut on Tom 

Regan. Regan on Singeristä poiketen deontologi ja korostaa yksilöiden oikeuksia ja 

loukkaamattomuuden suojaa. Hänen mielestään eläimillä on riippumaton itseisarvo 

eikä näiden oikeuksia tulisi punnita utilitaristisen hyötynäkökulman mukaan. Regan 

kritisoi utilitarismia, jossa yksilön etu voidaan uhrata yhteisön edun takia, sillä hänen 

mukaansa siinä yksilöllä ei ole itseisarvoa, vaan arvo liittyy aina intressien 

toteutumiseen.23  

 

Reganille eläinten oikeudet eivät ole yksittäisten eläinten yksittäisiä oikeuksia tai 

inhimillisempää eläinten kohtelua, vaan hän näkee pakollisena koko eläinten 

hyödyntämiseen perustuvan yhteiskuntajärjestelmän muuttamisen ja esimerkiksi 

eläinkokeiden, eläintuotannon ja metsästyksen kieltämisen24. Reganin mukaan eläimet 

ovat etiikan teorioiden kannalta olennaisesti ihmisten kaltaisia, jolloin niihin voidaan 

soveltaa samoja eettisiä ja moraalisia periaatteita. Regan puhuu moraalisista 

agenteista ja moraalisista ”patienteista” (patients), eli moraalisista subjekteista. 

Agentit eli aikuiset ihmiset muodostavat moraalisen yhteisön ja tämän yhteisön 

jäsenillä on kyky tehdä moraalisia valintoja. Subjektit taas kuuluvat samaan yhteisöön, 

mutta näiltä ei voida edellyttää samanlaista moraalista vastuuta. Moraalisiin 

subjekteihin kuuluvat lasten ja joidenkin aikuisten lisäksi kaikki eläimet. Itseisarvo 

kuuluu Reganin teoriassa niin moraalisille agenteille kuin moraalisille subjekteille.25 

 

Vaikka Singerin ja Reganin etiikan teoriat eroavatkin ratkaisevasti siinä, nähdäänkö 

eläimillä olevan itseisarvo riippumatta muusta yhteiskunnasta ja keskinäisten 

intressien välisistä suhteista, eivät teorioiden johtopäätökset ole kaukana toisistaan. 

Vilkan mukaan keskeisin ero on siinä, että Singer hyväksyy joissain tilanteissa eläinten 

tappamisen, sillä tämän mukaan ei ole varmaa, onko eläimillä ihmisten kaltainen 

 
23 Regan Tom, The Case for Animal Rights. University of California Press, Berkeley 1983, 195–231; Vilkka 

1996, 106–109, 111–112. 
24 Regan Tom, The Case for Animal Rights. Artikkeli esitetty konferenssissa “Animals and Humans: Ethical 

Perspectives," Moorhead State University, Moorhead, Minnesotassa, 21.-23.4.1986. 
<https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/acwp_awap/3/> [luettu 24.3.2021], 187–188.  
25 Regan 1983, 151–156.  

https://www.wellbeingintlstudiesrepository.org/acwp_awap/3/
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intressi oman elämänsä säilyttämiseen.26 Tämä ero ei kuitenkaan näy kovinkaan paljon 

käytännön eläinoikeusliikkeessä ja olisikin hyvin vaikeaa löytää mitään selvää eroa 

Reganin tai Singerin teorioiden kannattajien välillä. Myös liikkeen sisällä 

suhtautuminen eläinten hyväksikäytön muotoihin vaihtelee ja keskeisenä erona 

eläinsuojeluliikkeeseen onkin näkemys eläinten oikeudesta olla vapaita hyväksikäytöltä 

ja eläinten välineellistämisen vastustaminen. 

 

Reganin ja Singerin lisäksi eläinoikeusliikkeellä on monia muitakin filosofiseen 

keskusteluun panoksensa antaneita, kuten eläinten oikeuksien ja feminismin suhdetta 

analysoinut Carol Adamsin The Sexual Politics of Meat: A Feminist-Vegetarian Critical 

Theory (1990), Andrew Linzeyn kristinuskoa ja eläinten oikeuksia käsittelevä 

Christianity and the Rights of Animals (1987) ja eläinten tietoisuutta ja oikeuksia 

teoksissaan Animal Rights and Human Morality (1981) ja The Unheeded Cry: Animal 

Consciousness, Pain and Science (1990) tutkinut Bernand Rollin. Regania ja Singeriä 

voidaan kuitenkin pitää kiistatta tunnetuimpina eläinoikeusajattelijoina, mikä tulee 

selvästi esille myös Animalia-lehden aineistoissa.  

 

Filosofiset keskustelut eläinten oikeuksista antoivat alkusysäyksen 

eläinoikeusliikkeelle, jota määritteli juuri eläinten välineellistämisen vastustaminen ja 

ajatus eläinten itseisarvosta. Tärkeänä erottajana eläinsuojeluliikkeeseen nähtiin 

eläinten asemaan liittyvien erimielisyyksien lisäksi toimintatavat ja Suomessakin uusi 

eläinoikeusliike sai käyttövoimaa 1990-luvun alkupuolella juuri suoran toiminnan 

tarpeesta ja turhautumisesta siihen, että perinteiset järjestöt keskittivät voimansa 

muualle kuin ruohonjuuritason toimintaan27. Tämä purkautui laillisten 

mielenosoitusten lisäksi laittomaan suoraan toimintaan, joka kuitenkin haluttiin pitää 

jossain määrin erossa laillisesti toimivasta eläinoikeusjärjestöstä Oikeutta Eläimille, 

jonka monet toimijat kuitenkin joko kannattivat tai itse toteuttivat iskuja28. Sittemmin 

 
26 Vilkka 1996, 106.  
27 Konttinen ja Peltokoski 2004, 13.  
28 Similä Ville ja Vuorela Mervi, Valtio vihaa sua: suomalainen punk ja hardcore 1985–2015. Like 

Kustannus, Helsinki 2015, 288–301.  
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myös eläinoikeusliike on luopunut laittomasta suorasta toiminnasta ja pyrkii 

vaikuttamaan muilla keinoin. 

 

Toisaalta on myös huomioitava, että klassinen eläinsuojelupositio on käynyt 1970-

luvulta alkaneen eläinoikeuskeskustelun myötä yhä harvinaisemmaksi. Lähes kaikki, 

niin eläinsuojelu- kuin eläinoikeusjärjestöt, ajavat nykypäivän Suomessa hyvin 

samankaltaisia uudistuksia eläinten kohteluun eikä tarkkaa rajaa ole mahdollista vetää. 

Suomessa esimerkiksi SEY Suomen eläinsuojelu on lähentynyt Animaliaa huomattavasti 

ja pitää aiemmin kritisoimaansa yhdistystä tärkeänä yhteistyökumppanina ja 

ystävänä.29 Lundbomin mukaan Oikeutta Eläimille –järjestön tyylinmuutos ja 

eläinoikeusaktivistien siirtyminen iskuista salakuvaamiseen on lähentänyt 

eläinoikeusliikettä ja vanhempia järjestöjä, josta esimerkkinä voisi toimia järjestöjen 

yhdessä vuonna 2013 luovuttama kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi tai 

vuonna 2015 susien tappolupia vastaan järjestetty yhteismielenosoitus.30 

 

 

1.3. Aiempi tutkimus 
 
Suurin osa eläinoikeusliikettä koskevasta tutkimuksesta on keskittynyt ennen kaikkea 

radikaaliin eläinoikeustoimintaan, kuten turkistarhaiskuihin tai Oikeutta Eläimille –

yhdistyksen toimijoihin. Animalia lukeutuu kuitenkin selvästi maltillisempiin toimijoihin 

eivätkä radikaalia eläinoikeusliikettä tarkastelleet tutkimukset ainakaan sellaisenaan 

sovellu Animalian toiminnan ja merkityksen analysointiin, sillä se on aina sanoutunut 

irti kaikesta laittomasta toiminnasta ja pyrkinyt tekemään eroa suoran toiminnan 

aktivisteihin. 

 
Eläinoikeusliikettä Suomessa on tutkittu jo 1990-luvulta alkaen. Näkökulmat ovat 

vaihdelleet Panu Luukan toimijoiden itseymmärryksestä kumpuavasta tarkastelusta31 

 
29 Aarnipuu 2011, 195. 
30 Lundbom Pia, Eläinten puolustajat – Suomalaisen eläinoikeusaktivismin muuttuva poliittinen tyyli ja 

toiseus. Sosiologian väitöskirja, Jyväskylän yliopisto 2016, 29. 
31 Luukka Panu, Ei ole oikeutta, on vain me! Radikaali eläinoikeusliike Suomessa. Valtio-opin pro gradu –

tutkielma, Helsingin yliopisto 1998.  
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Pia Lundbomin eläinoikeusliikkeen poliittisen tyylin muutosta tutkivaan32 ja Piritta 

Juppin eläinoikeusliikkeestä tuotettua mediajulkisuutta kartoittavaan33 tarkasteluun.  

 

Toni Malm on tutkinut sosiologian pro gradu -työssään sitä, miten ympäristö- ja 

eläinoikeusliikkeissä 1990-luvulla toimineet aktivistit ovat luopuneet liikkeissä 

toimimisesta ja mitä nämä tekevät nykyään. Malmin mukaan aktivistit ovat 

integroituneet osaksi yhteiskuntaa ja toimivat nykyään esimerkiksi puolueissa.34 Esa 

Konttinen ja Jukka Peltokoski puolestaan ovat hahmotelleet eläinoikeusliikkeen 

asemaa osana 1990-luvun uutta ympäristöradikalismia.35  

 

Animaliasta löytyy järjestön 50-vuotista historiaa kartoittava Tiia Aarnipuun 

historiikki36 ja Pia Pulkkisen uskontotieteen pro gradu –tutkielma, joka tarkastelee 

haastattelujen kautta Animalian jäsenistöä ja oletusta kahdesta erillisestä, 

eläinsuojelu- ja eläinoikeus-, liikkeestä Suomessa.37 Lisäksi Helena Maaranen on 

poliittisen historian pro gradu –työssään käsitellyt eläinsuojelua 1990-luvulla 

puoluepoliittisena ja yhteiskunnallisena kysymyksenä sivuten myös Animaliaa.38 

 

Vaikka kaikki nämä eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikettä koskevat tutkimukset ovat jollain 

tavoin ammentaneet juuri 1990-luvulla tapahtuneesta jakautumisesta, ovat ne 

keskittyneet joko eläinoikeusliikkeeseen ja eläinoikeusaktivistien itseymmärrykseen tai 

siihen, miten eläinoikeusliike on erottunut eläinsuojeluliikkeestä. Esimerkiksi 

 
32 Lundbom 2016.   
33 Juppi Piritta, "Keitä me olemme? Mitä me haluamme?": eläinoikeusliike määrittelykamppailun, 

marginalisoinnin ja moraalisen paniikin kohteena suomalaisessa sanomalehdistössä. Journalistiikan 
väitöskirja, Jyväskylän yliopisto 2004. 
34 Malm Toni, Aktivistin eetos: Seurantatutkimus 1990-luvun radikaalitoimijoista. Sosiologian pro gradu 

– tutkielma, Helsingin yliopisto 2011.  
35 Konttinen Esa ja Peltokoski Jukka, Ympäristöprotestin neljäs aalto: Eläinoikeusliike ja uuden polven 

ympäristöradikalismi 1990-luvulla. Minerva Kustannus Oy, Jyväskylä 2004.  
36 Aarnipuu Tiia, Jonkun on uskallettava katsoa. Animalian puoli vuosisataa. Like Kustannus, Helsinki 

2011. 
37 Pulkkinen Pia, Eläinsuojelu elämänpolitiikkana: tutkimus eläinasialiikkeestä ja Eläinsuojeluliitto 

Animalian jäsenistä. Uskontotieteen pro gradu –tutkielma, Helsingin yliopisto 2000.  
38 Maaranen Helena, "Pistetään eläimet politiikkaan!”: perinteisen eläinsuojelun haasteet 1990-luvun 

Suomessa. Poliittisen historian pro gradu –tutkielma, Turun yliopisto 2000.  
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Tuomivaaran ja Purmosen Oikeutta Eläimille –järjestön alkuvaiheita kartoittava teos39  

lähestyy eläinten oikeuksien ja eläinsuojelun välistä eroa eläinoikeusliikkeen 

näkökulmasta. Lisäksi Animaliaa koskevat tutkimukset ovat joko yleisesityksiä, kuten 

Aarnipuun historiikki, tai käsittelevät eläinsuojelua puoluepoliittisena kysymyksenä tai 

Animalian jäsenten elämäntapavalintoina. Tästä syystä näenkin, että oman työni 

näkökulma, jossa eläinsuojelu- ja eläinoikeustoiminnan pitkiä kehityskaaria 

hahmotellaan juuri Animalian näkökulmasta, on perusteltu lisä tutkimuskentälle. 

 

 

1.4. Teoreettinen viitekehys ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkielmassani hyödynnän käsitehistoriallisia lähestymistapoja. Käsitehistorian 

katsotaan usein asettuvan aatehistorian kattokäsitteen alle, joka Markku Hyrkkäsen 

mukaan ”tutkii asioiden käsittämistä tulkitsemalla asioille annettuja merkityksiä”40. 

Aatehistorialla on hieman erilaisia merkityksiä eri kielialueilla. Englanninkielisessä 

maailmassa aatehistoria asettuu osaksi ideahistorian (intellectual history, history of 

ideas) perinnettä, kun taas saksan kielessä käsitehistoria (Begriffsgeschichte) on alun 

perin peräisin Saksan liittotasavallasta lähteneestä tutkimusperinteestä.  Käsitehistoria 

lähestyy nimenomaan käsitteitä historiallisina ilmiöinä ja tutkii niille annettuja 

merkityksiä. Käsitehistoriaa voidaan pitää yhtenä tapana ymmärtää 1900-luvun lopulla 

yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tapahtunutta lingvististä käännettä, jonka 

mukaan poliittista ja sosiaalista maailmaa ei ole mahdollista erottaa kielellisestä 

maailmasta.41  

 

Lingvistiseen, eli kielelliseen, käänteeseen liittyy olennaisesti ajatus siitä, että kieli 

tekee todellisuutta ja näin ollen kielessä käytetyt käsitteet, joiden avulla maailmaa 

jäsennetään, ovat kiistanalaisia. Käsitehistoria on kiinnostunut siitä, kuinka käsitteitä 

on luotu, kuinka niille on annettu erilaisia merkityksiä ja miten niiden hallinnasta ja 

 
39 Purmonen Joni ja Tuomivaara Salla, Ulos häkeistä! – Kaksi näkökulmaa uuden eläinliikkeen sisältä. 

Tammi, Jyväskylä 1998. 
40 Hyrkkänen Markku, Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere 2002, 57.  
41 Kurunmäki Jussi, Käsitehistoria. Näkökulma historian poliittisuuteen ja poliittisen kielen 

historiallisuuteen. Artikkeli lehdessä Politiikka 2:43/2001, 142–144.  
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käyttötavasta kamppaillaan ja on kamppailtu. Käsitteitä voi määritellä ja käyttää 

uudella tavalla, mutta se ei vapauta käsitteitä niiden ”historiallisesta 

merkitysvarannosta”.42 Käsitehistoriallisessa lähestymistavassa ei siis kysytä, mitä ovat 

”eläinten oikeudet”, vaan tutkitaan, miten eläinten oikeudet ovat määrittyneet eri 

aikoina suhteessa muihin käsitteisiin, miten eläinten oikeuksien käsitettä on käytetty ja 

millaisia kiistoja tähän käsitteeseen on eri aikoina liittynyt.  

 

Quentin Skinner on hahmotellut käsitteiden tutkimiseen liittyen kolme eri 

ulottuvuutta, jotka tulisi ottaa huomioon. Ensimmäinen liittyy kriteereihin, joiden 

täyttyessä termiä voidaan käyttää. Toinen ulottuvuus ovat tilanteet, joissa termiä 

voidaan käyttää, eli täyttyvätkö termin käytön kriteerit tietyissä tilanteissa. Kolmas 

ulottuvuus liittyy termin arvolataukseen, eli siihen, millaisia moraalisia merkityksiä 

termi kantaa. Millaisia asenteita termi yleensä ilmaisee?43 Risto Alapuro on ilmaissut 

tämän kysymällä, mitä termillä tarkoitetaan, mihin tapahtumiin sitä sovelletaan ja 

miten siihen suhtaudutaan?44 Työssäni nojaan hyvin paljon tähän Skinnerin 

lähestymistapaan ja kysymyksiin, joiden avulla termien merkitysten, kontekstien ja 

arvolatauksien muutoksia on mahdollista tarkastella.  

 

Skinnerin tuotanto on keskittynyt ennen kaikkea poliittisen teorian klassikoiden 

aiempien tulkintojen kyseenalaistamiseen ja hän on halunnut tuoda esiin, että nuo 

klassikot ovat olleet puheenvuoroja oman aikansa poliittisessa keskustelussa eikä niitä 

voi ymmärtää ilman tuon ajan kontekstin huomioimista.45 Skinnerin näkemys seuraa 

osittain esittänyt filosofi ja historioitsija R. G. Collingwoodia, jonka mukaan 

historiantutkimuksessa tulisi tarkastella menneisyyttä kysymysten ja vastausten 

sarjana. Collingwoodin mukaan on mahdotonta ymmärtää, mitä vastaukset 

 
42 Hyvärinen Matti et al. (toim.), Käsitteet liikkeessä – Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria. 

Vastapaino, Tampere 2003, 10. 
43 Skinner Quentin: Language and Political Change. Artikkeli teoksessa Political Innovation and 

Conceptual Change. Toim. Terence Ball, James Farr ja Russell. L. Hanson. Cambridge University Press, 
Cambridge 1989, 8–11. 
44 Alapuro Risto, Vallankumous. Artikkeli teoksessa Käsitteet liikkeessä – Suomen poliittisen kulttuurin 

käsitehistoria. Toim. Matti Hyvärinen, Jussi Kurunmäki, Kari Palonen, Tuija Pulkkinen ja Henrik Stenius. 
Vastapaino, Tampere 2003, 520.  
45 Kurunmäki 2001, 144–145.  
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tarkoittavat, jos emme selvitä, mihin kysymyksiin ne vastaavat. Pohtimalla millaisina 

kysymyksinä tietyn aikakauden ihmiset oman vallitsevan tilanteensa näkivät vähentää 

historiantutkijan sortumista anakronistisiin tulkintoihin.46 

 

Onnistuakseen tulkinnoissaan tutkijan on ymmärrettävä tutkimuksen kohteena olevien 

tekstien oman ajan kieltä, Skinnerin termein ”lingvistisiä konventioita”, eli sanastoja, 

käsitteellisiä erotteluja, kysymyksenasetteluja ja olettamuksia.47 Lisäksi Skinnerin 

mukaan tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea siihen, miksi joku asia on kirjoitettu 

niin kuin se on kirjoitettu, eli mitä tarkoitusta varten teksti on olemassa. Viitaten J. L. 

Austinin puheaktiteoriaan ja Wittgensteinin käsitykseen sanoista tekoina Skinner on 

kiinnostuneempi siitä, mitä puhuja sanomisellaan saa aikaan kuin mitä tuo puhe 

merkityksellisesti sisältää.48 

 

Huolellinen lähdekritiikki on totta kai historiantutkimuksessa ensiarvoisen tärkeää ja 

osa jokaista tutkimusprosessia. Työssäni pyrin kuitenkin kiinnittämään erityistä 

huomiota siihen, miten tutkimani termejä on eri aikoina ymmärretty ja mitä niiden 

käytöllä on haluttu sanoa, mihin ajankohtaisiin keskusteluihin niiden käytöllä 

osallistutaan ja mihin kysymyksiin yritetään vastata.  

 

Käsitehistoriallinen lähestymistapa valikoitui tutkielman viitekehykseksi, sillä juuri 

eläinten oikeuksista muotoutui uutta eläinoikeusliikettä määrittelevä käsite, jonka 

avulla pyrittiin irtautumaan aiemmista tavoista käsittää eläinten asema 

yhteiskunnassa. Eläinten oikeuksilla oli kuitenkin merkityssisältö jo ennen 

eläinoikeusliikkeen nousua. Analysoimalla eläinten oikeuksien käsitettä ja suhdetta 

muihin eläinasiaan liittyviin käsitteisiin, kuten eläinsuojeluun ja eläinten hyvinvointiin, 

on mahdollista kartoittaa, millaisia merkityksiä näillä käsitteillä eri aikoina on ollut.  

 

 
46 Hyrkkänen 2002, 157–174.  
47 Kurunmäki 2001, 145.  
48 Skinner Quentin, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge University Press, 

Cambridge 1996, 7–8.  
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Tutkimukseni lähtökohtana on jo aiemmin mainittu vuoden 1995 katkos. Työssäni 

tutkin, miten eläinoikeusajattelu näyttäytyi Animalia-lehdessä ennen ja jälkeen vuoden 

1995 tapahtumia ja oliko tosiaan niin, että eläinten oikeudet käsitteenä muuttui 

merkittävästi. Onko irtisanoutuminen eläinten oikeuksista näkyvissä Animalian 

materiaaleissa? Miten tämä muutos mahdollisesti näkyy järjestön viestinnässä sen 

jäsenille?  

 

Halusin myös selvittää, mitä muita pitkän aikavälin muutoksia Animalian jäsenlehdessä 

on havaittavissa. Animalia on siitä mielenkiintoisessa asemassa, että se tuli 

eläinsuojelujärjestöjen kentälle tavoitteenaan nimenomaan koe-eläinten suojelu, joka 

ei vielä 1960-luvulla kuulunut oikeastaan minkään muun eläinsuojelujärjestön 

asialistalle. Animaliaa on vaikea määritellä selvästi eläinsuojelu- tai 

eläinoikeusjärjestöksi, sillä sen asema eläinasian parissa toimivien kentällä on 

muuttunut historian saatossa paljonkin. Esimerkiksi Animalian historiikin takakannessa 

järjestöä tituleerataan Suomen johtavaksi eläinsuojelujärjestöksi49 kun taas järjestö on 

omien internet-sivujensa mukaan ”eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja 

kansalaisjärjestö”50. 

 

Työni käsittelee sitä, miten Animalia-lehti on historiansa aikana käyttänyt käsitteitä 

eläinsuojelu ja eläinten oikeudet. Onko eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien käsitteiden 

välillä selvästi löydettävä ero ja onko käsitteitä ylipäätään määritelty lehdessä? Miten 

eläinsuojelu- ja eläinoikeustoimijoiden erkaantuminen 1980- ja 1990-luvuilla vaikutti 

käsitteiden käyttöön Animalia-lehdessä? Millaisia merkityksiä näille termeille eri 

aikoina annettiin – muuttuivatko merkitykset ajan myötä? Käytetäänkö lehdessä 

eläinasian edistämiseen muita käsitteitä kuin eläinsuojelu tai eläinten oikeudet? Lisäksi 

tutkin, miten nämä eri termit kytkeytyivät eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen eri 

vaiheisiin ja historialliseen kontekstiin. 

 

 
49 Aarnipuu 2011. 
50 Animalia – eläinten asian ajaja, Tietoa Animaliasta <https://animalia.fi/tietoa-animaliasta/> [luettu 

11.03.2020] 

https://animalia.fi/tietoa-animaliasta/
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1.5. Aineistot, rajaukset ja työn rakenne 
 
Käytän päälähteinäni Animalia ry:n jäsenlehti Animalian (1975–1985 Koe-eläinten 

suojelu) numeroita vuosilta 1975–2004. Lehti on ilmestynyt perustamisestaan saakka 

neljä kertaa vuodessa, vaikkakin varsinkin alkuaikoina lehdessä saatetiin välillä 

yhdistää numeroita ja julkaista vuodessa vain 2-3 lehteä. Lehden ulkomuoto on 

vaihdellut vuosikymmenten aikana esimerkiksi tabloidin ja aikakauslehtimäisen 

ulkomuodon välillä ja sivumäärä on vaihdellut noin 15 sivusta aina yli 30 sivuun, mutta 

lehden sivumäärä ei ole tarkkaan vakiintunut. Varsinkin ennen internetin yleistymistä 

lehti oli järjestölle tärkeä tiedotuskanava, joten sen sisällön voi nähdä noudattelevan 

järjestön toimintaperiaatteita ja linjauksia.  

 

Työni aineiston ja tarkastelujakson laajuus asettavat omia haasteitaan tutkimukselle. 

Jo itse lehti on ehtinyt kokea monta suurta muodonmuutosta noin 30 vuoden aikana ja 

se on varsinkin 2000-luvulle tultaessa joutunut mukautumaan laajemmin 

tiedonvälityksessä internetin myötä tapahtuneisiin muutoksiin. Jotta tämä työn fokus 

säilyisi ennen kaikkea lehdessä käytettyjen käsitteiden analyysissa, en ole kiinnittänyt 

kovinkaan paljon huomiota lehden visuaalisessa ilmeessä tapahtuneisiin uudistuksiin 

tai muutoksiin. Esimerkiksi lehdessä käytetyistä kuvista ja kuvamaailmassa 

tapahtuneista muutoksista voisi hahmottaa yhdistyksen linjan ja vaikuttamiskeinojen 

muutoksia, mutta olen rajannut ne tarkasteluni ulkopuolelle.  

 

Olen rajannut Koe-eläinten suojelu – ja Animalia-lehtien aineistoja siten, että en ole 

ottanut mukaan ollenkaan lehden yleisönosastolla lähetettyjä tekstejä tai toimituksen 

vastauksia niihin. Uskon, että lehteen ei ole lähetetty niin paljon ulkopuolista 

materiaalia, että lehdessä olisi voitu tehdä journalistisia ja toimituksellisia valintoja sen 

suhteen, millaisia tekstejä se päättää julkaista ja mihin kysymyksiin vastata.  

 

Toinen rajaustekijä aineistoja koskien liittyy tapahtumailmoituksiin ja järjestön 

alaosastojen uutisiin. Olen jättänyt ne kokonaan pois tutkielmastani, sillä eri 

alaosastoilla on ollut erilaisia tilanteita, aktiiveja, painotuksia ja projekteja. Näiden 

kaikkien sisällyttäminen tähän työhön ei mielestäni olisi ollut perusteltua, sillä halusin 
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keskittyä ennen kaikkea siihen, mitä lehti kertoo toiminnasta, keskustelusta ja 

termeistä kattojärjestön tasolla. Tapahtumia taas käsittelen sen verran kuin niistä 

jälkikäteen uutisoitiin lehdessä ja nämä uutiset liittyvät työni teemoihin, eli 

eläinsuojelun, eläinten oikeuksien tai eläinten hyvinvoinnin käsitteiden käyttöön ja 

merkitykseen lehdessä. 

 

Koe-eläinten suojelu – ja myöhemmin Animalia-lehdessä on vuosien saatossa 

kirjoitettu hyvin paljon kuvauksia eläinkokeista, eläintuotannosta tai turkistarhoilta. 

Olen jättänyt nämä artikkelit tutkimukseni ulkopuolelle niiltä osin kuin niissä on 

lähinnä uutisoitu eläinsuojelurikoksista tai levitetty tietoa eläinten kokemasta 

kärsimyksestä. Varsinkin eläinkokeiden kohdalla rajanveto on ollut paikoin hankalaa, 

sillä järjestö ja sen jäsenlehti määrittivät itsensä pitkään juuri suhteessa eläinkokeisiin. 

Olen kuitenkin päätynyt jättämään esimerkiksi pelkät kuvaukset eläimille tehtävistä 

kokeista pois, jos näihin teksteihin ei ole liittynyt esimerkiksi suoraa lainsäädännöllistä 

näkökulmaa, joka kytkisi tekstin eläinsuojeluun eläinsuojelulainsäädännön kautta.  

 

Myös metsästys ja esimerkiksi valaanpyynti omana aiheenaan on rajattu tutkielman 

ulkopuolelle niiltä osin kuin ne eivät suoraan liity eläinsuojelu vai eläinten oikeudet –

tematiikkaan. Näihin aiheisiin oli saatavilla Animalian arkistoissa niin paljon erilaista 

aineistoa linjakeskusteluista toimintaperiaatejulistuksiin, ettei kaikkea sitä olisi millään 

pystytty käsittelemään tämän työn puitteissa. 

 

Päälähteitä tukevina lähteinä hyödynnän Animalia ry:n omia aineistoja, jotka tuovat 

historiallista kontekstia järjestön lehdessä käsiteltäviin asioihin. Ennen kaikkea olen 

pyrkinyt taustoittamaan Animalia-lehdessä julkaistuja tekstejä tai viittauksia järjestön 

johtokunnan ja myöhemmin hallituksen pöytäkirjoilla, joissa asioita on avattu lehteä 

enemmän tai joissa kuvataan sellaisten prosessien vaiheita, joista lehdessä näyttäytyy 

vain lopputulos. 

 

Työn rakenteessa olen päätynyt käyttämään periodisointia, sillä työni perustuu juuri 

pitkällä aikavälillä havaittaviin muutoksiin. Näen, että eläinsuojelu- tai 

eläinoikeusliikkeessä ei ole havaittavissa yhtä tarkkoja ajallisia rajauksia eri aikakausien 
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välille kuin mitä olen työssäni käyttänyt. Sen sijaan muutokset ovat olleet monin 

paikoin pitkiä prosesseja, jotka ovat ehkä kulminoituneet johonkin tiettyyn 

tapahtumaan, jonka jälkeen on havaittavissa yhtäkkisiä ja suuria muutoksia. 

Periodisointi on siis ennen kaikkea työssäni keino jäsentää aineistoa, eikä tarkoitus ole 

esittää, että nämä periodit muodostaisivat tarkkarajaisia aikakausia liikkeissä.  

 

Perinteisesti suomalaisessa eläinoikeusliikkeen tutkimuksessa liikkeen syntyä ja 

kehitystä on kuvattu protestin kehkeytymisen hiljaisena kehittymisvaiheena, 

protestiaaltona ja aallon hajoamisena 1990-luvun kuluessa51. Näen tämän perusteltuna 

eläinoikeusliikkeen tutkimuksessa, mutta koska oma työni käsittelee myös 

eläinsuojeluliikettä ja käsittää paljon pidemmän aikajakson, on eläinoikeusliikkeen 

aalto vain yksi osa tutkimustani. Eläinsuojeluliikkeessä samalla aikajaksolla tapahtui 

myös muita muutoksia, varsinkin suhteessa laajempaan yleiseurooppalaiseen 

poliittiseen kehitykseen, joten olen joutunut huomioimaan myös muita seikkoja 

omissa periodisoinneissani. Olen pyrkinyt jakamaan työni kutakuinkin yhtä pitkiin 

periodeihin, jotta luvut olisivat keskenään tasapainossa. Tämä tapahtui myös 

luonnollisesti, sillä joko lehdessä tai järjestössä tapahtui vuosina 1986 ja 1995 

muutoksia, joiden kautta oli mielekästä lähteä jäsentämään tekstiä.  

 

Ensin hahmottelen, miten eläinsuojelu ja eläinoikeudet näkyvät vuosina 1975–1985 

Koe-eläinten suojelu –lehdessä ja miten lehdessä suhtaudutaan maailmalla tuona 

aikana vasta muotoutuvaan radikaaliin eläinoikeusliikkeeseen. Toinen tarkastelujakso 

sijoittuu vuosille 1986–1994, jolloin Koe-eläinten suojelu –lehti muutti nimensä 

Animaliaksi ja Suomi alkoi lähentyä muuta Eurooppaa. Viimeinen luku käsittää 

Animalia-lehden numerot vuosien 1995–2004 välillä, jolloin Suomi liittyi Euroopan 

unioniin ja Animalia joutui asemoimaan itsensä suhteessa uuteen 

eläinoikeusliikkeeseen.  

 

Päätän tarkastelujakson vuoteen 2004, sillä se on mielestäni riittävän pitkä aika 

tarkastella vuosien 1995-2000 tapahtuneiden iskujen merkitystä lehdessä. 2000-luvun 

 
51 Esim. Konttinen ja Peltokoski, 2004.  
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alku on eläinoikeustoiminnassa iskuihin liittyviä oikeudenkäyntejä lukuun ottamatta 

hiljaista aikaa ja vuodesta 2007 eteenpäin eläinoikeusliike siirtyy yhä nykyäänkin 

käytössään oleviin keinoihin, eli salakuvaamiseen ja mediakampanjoihin.52 Tässä 

kohtaa eläinoikeustoiminnassa tapahtuu selvä muutos ja näen, että tämän muutoksen 

ja sen seurauksena uudelleen muovautuvan eläinten oikeuksien käsitteen tarkastelu 

suhteessa Animaliaan järjestönä ja lehtenä ansaitsisivat aivan oman työnsä.  

  

 
52 Lundbom 2016, 27.  
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2. Koe-eläinten suojelun aika 1975-1985 
 
 
Pohjoismainen Liitto tuskallisten eläinkokeiden vastustamiseksi – Suomen osasto ry 

perustettiin vuonna 1961, mutta järjestö sai odottaa omaa lehteä yli vuosikymmenen. 

Koe-eläinten suojelu –tiedotuslehden ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 1975 ja 

kun lehti perustettiin, oli sen ensisijaisena tarkoituksena korvata Koe-eläinten suojelu 

ry:n jäsenilleen lähettämät kiertokirjeet, joiden postittamista pidettiin suuritöisenä53. 

Lehti perustettiin siis ennen kaikkea välittämään yhdistykseen ja sen aihepiiriin liittyvää 

tietoa jäsenille aikana, jolloin tiedonvälitys oli pääasiassa yhdistyksen itse jäsenilleen 

toimittaman materiaalin varassa.  

 

Tässä luvussa käsittelen Koe-eläinten suojelu –lehden vuosien 1975-1985 numeroita ja 

millaisissa yhteyksissä eläinsuojelu ja eläinten oikeudet tuona aikana lehdessä 

esiintyivät. Eläinsuojelun osalta käyn läpi eläinsuojelulainsäädäntöön vaikuttamista, 

järjestön asemaa eläinsuojelujärjestöjen kentällä ja sitä, miten muiden maiden 

eläinoikeusliikehdintä samastettiin eläinsuojeluun. Eläinten oikeuksien osalta nostan 

esiin, miten vähän niiden nähtiin eroavan eläinsuojelusta ja esittelen Suomessa vielä 

tuolloin aivan aluillaan ollutta eläineettistä keskustelua. 

 

 

2.1. Eläinten suojelu yhteiskunnallisen keskustelun normina 
 
Eläinten suojelu mainittiin Koe-eläinten suojelu –lehdessä vuosien 1975 ja 1985 välillä 

jokaisessa numerossa. Lehdessä kirjoitettiin eläinsuojelulainsäädännöstä lehden 1970-

luvun aikaiseen noin 20 sivun pituuteen huomioon ottaen todella paljon54, mikä on 

ymmärrettävää, sillä järjestö lanseerasi vuonna 1978 vetoomuskampanjan 

eläinsuojelulainsäädännön muuttamiseksi.  

 

 
53 Koe-eläinten suojelun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 4.3.1975, Animalian arkisto. 
54 Luukkainen Hanu, Suomen eläinsuojelulainsäädäntö – mitä se on – miten sen pitäisi olla, osa I. Koe-
eläinten suojelu 3/1978; Luukkainen Hanu, Suomen eläinsuojelulainsäädäntö – mitä se on – miten sen 
pitäisi olla, osa II. Koe-eläinten suojelu 4/1978. 
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Yhdistyksen puheenjohtaja kirjoitti vuonna 1978, että rahalahjoitus Helsingin 

eläinsuojeluyhdistykselle on ”ennaltaehkäisevää koe-eläinten suojelua”, sillä jokainen 

kadulta pelastettu kissa on pois ”koe-eläinten kidutuslaboratorioista”55.  Järjestön 

toimintaan liittyi siis tuolloin myös hyvin perinteistä eläinsuojelutyötä, kuten 

kodittomien eläinten olojen parantamista.  

 

Koe-eläinten suojelu –lehdessä tuotiin esiin järjestön kehittyvää suhdetta muihin 

eläinsuojelujärjestöihin. Yhteistyö muihin järjestöihin oli laajentunut vuonna 1978 ja 

järjestöt olivat osallistuneet yhteisiin tapahtumiin56. Kuitenkin osa 

eläinsuojelujärjestöistä jätti ottamatta osaa Koe-eläinten Suojelu ry:n vetoomukseen 

eläinsuojelulainsäädännön parantamiseksi, sillä vetoomustekstin vaatimukset nähtiin 

Koe-eläinten suojelu –lehden mukaan ”epärealistisina”57. Seuraavana vuonna lehdessä 

tuotiin esiin, miten aiemmin viileät välit muihin eläinsuojeluyhdistyksiin olivat 

parantuneet ja näiden kanssa oli järjestetty yhteisiä tapahtumia ja kampanjoita.58 

 

Toisaalta muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1981 lehden pääkirjoitus toi esiin, 

miten harmillista riitely eri eläinsuojelujärjestöjen välillä oli. Vaikka Koe-eläinten 

Suojelu ry. perustettiinkin ajamaan ennen kaikkea koe-eläinten asiaa, kun muut 

eläinsuojelujärjestöt eivät sitä ”uskaltaneet” tehdä tai näillä ei ollut aikaa siihen, ei 

järjestössä ainakaan lehden mukaan haluttu tehdä mitään periaatteellista eroa muihin 

järjestöihin tai erottautua perinteisestä eläinsuojelusta. Pääkirjoituksen mukaan: 

 

”Riidat ja erimielisyydet tulisi unohtaa, sillä meillä on yksi yhteinen periaate: 

eläinten kunnioittaminen ja suojeleminen.”59 

 

Samassa numerossa järjestön puheenjohtaja kirjoitti sen 20-vuotisesta taipaleesta ja 

korosti, että Koe-eläinten suojelu ry:n tuli nähdä oma paikkansa erilaisten 

 
55 Luukkainen Hannele, Ennaltaehkäisevää koe-eläinten suojelua. Koe-eläinten suojelu 2/1978. 
56 Hanu Luukkainen, Johtokunnassa tapahtuu. Koe-eläinten suojelu 3/1978. 
57 Hannele Luukkainen, Vetoomus. Koe-eläinten suojelu 4/1978. 
58 Luukkainen Hannele, Koe-eläinten Suojelu ry:n yhteyksistä muihin kotimaisiin eläinsuojelujärjestöihin. 

Koe-eläinten suojelu 3/1979.  
59 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 1/1981.  
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eläinsuojelujärjestöjen kentällä. Saavuttaakseen tavoitteensa järjestön oli ajettava 

eläinsuojelulain muutosta niin, että se tulisi lopettamaan kaikki eläinkokeet.60  Heti 

seuraavassa numerossa näkyikin ero Suomen Eläinsuojeluyhdistykseen, jonka väitettiin 

olevan esteenä Suomen uudelle eläinsuojelulainsäädännölle, sillä sen edustajat 

puolustivat Koe-eläinten suojelu ry:n puheenjohtaja Hannele Luukkaisen mukaan 

eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisessa Suomen senhetkistä eläinsuojelulakia 

eivätkä nähneet siinä parannettavaa. Hänen mukaansa Suomen Eläinsuojeluyhdistys ei 

halunnut olla mukana edistämässä lainsäädännön uudistusta, jonka alkuperäinen idea 

ei ollut sen oma.61 SEY kirjelmöi Luukkaisen kirjoituksesta Koe-eläinten Suojelu ry:n 

hallitukselle ja järjestöt sopivat riitansa, vaikka yhdistysten suunnitelmat 

eläinsuojelujärjestöjen vuosittaisista tapaamisista jäivätkin toteutumatta62. 

 

Lehdessä tuli siis selvästi ilmi Koe-eläinten suojelu ry:n ambivalentti suhde muihin 

eläinsuojelujärjestöihin 1980-luvun vaihteessa. Vaikka ne kaikki käsitteellisesti ajoivat 

eläinsuojelua, oli niiden välillä eroja ja Koe-eläinten suojelu –lehdessä julkaistujen 

tekstien perusteella järjestö pyrki samaan aikaan sekä pitämään hyvät välit 

”perinteisempiin” järjestöihin että pitämään kiinni omista toimintaperiaatteistaan. 

Myös Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen (nyk. SEY Suomen eläinsuojelu) historiikin 

mukaan eläinsuojelujärjestöt pyrkivät tekemään yhteistyötä, mutta tietynlainen 

kilpailutilanne häiritsi sitä välillä63. 

 

Koe-eläinten Suojelu ry toimi monin paikoin samalla tavalla kuin perinteiset 

eläinsuojelujärjestöt ja pyrki vaikuttamaan asioihin Suomessa totuttuun tapaan 

formaalin yhdistystoiminnan kautta. Suomessa yhteiskunnallisille liikkeille on ollut 

tunnusomaista ei-aktionistinen ja lainkuuliainen toiminta, jossa vetoomusten ja 

vaatimusten kohteena on pääasiassa ollut valtio tai joku sen osa, kuten kunta64. 1960- 

 
60 Hannele Luukkainen, Koe-eläinten suojelu ry. 20 vuotta – Puheenjohtajan puheenvuoro. Koe-eläinten 

suojelu 1/1981. 
61 Luukkainen Hannele, Uusi este eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen tiellä: Suomen 

Eläinsuojeluyhdistys. Koe-eläinten suojelu 2/1981.  
62 Aarnipuu 2011, 98.  
63 Nieminen 2001, 149.  
64 Siisiäinen Martti, Uusien ja vanhojen liikkeiden keinovalikoimat. Artikkeli teoksessa Uudet ja vanhat 

liikkeet. Toim. Kaj Ilmonen ja Martti Siisiäinen. Vastapaino, Tampere 1998, 219–220, 223–225. 
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ja 1970-luvut olivatkin aktiivista kansalaistoiminnan ja yhdistysten aikaa65, joten on 

ymmärrettävää, että eläinsuojelutoiminta kanavoitui juuri siihen. Koe-eläinten suojelu 

ry:n jäsenmäärä myös kasvoi 1970-luvun loppua kohden ja sen löysi suuri joukko 

uuden sukupolven aktiiveja, joilla monilla oli akateeminen tausta66. Siisiäisen mukaan 

juuri yliopistot olivat 1960-luvun puolivälin jälkeen keskeisiä ympäristöjä uudenlaisten 

yhteiskunnallisten kysymysten nousulle67. 

 

Tästä perinteisestä yhdistysmuodosta ja institutionalisoituneista toimintatavoista 

huolimatta Koe-eläinten Suojelu ry:n asema ei Aarnipuun mukaan vielä 1970- ja 1980-

lukujen vaihteessa ollut suomalaisessa perinteisessä yhdistyskentässä kovinkaan 

vakaa, sillä se yhdistettiin usein punk-kulttuuriin, jota leimasi suora ja 

ruohonjuuritason toiminta vakiintuneiden organisaatioiden ulkopuolella. Koe-eläinten 

Suojelu ry myös toteutti Aarnipuun mukaan uskaliaita ja mielikuvituksellisia 

tempauksia, joissa sen hallituksen jäsenet esimerkiksi kantoivat ruumisarkun 

Eduskuntatalon portaille ja esiintyivät koe-eläinten häkeissä Ylioppilasaukiolla.68 Se siis 

näytti 1980-luvulle tultaessa sekä ajaneen perinteistä eläinsuojeluasiaa että olleen 

asiansa kanssa jossain määrin marginaalissa suomalaisessa yhteiskunnallisessa 

keskustelussa ja suhteessa ympäristöjärjestöihin ja muihin eläinsuojelujärjestöihin.  

 

Lehdessä kirjoitettiin pääkirjoitustasolla pääasiassa eläinsuojelusta. Usein käsiteltyjä 

aiheita ovat koe-eläinten suojelu ja muut yhteiskunnalliset liikkeet, varsinkin 

ympäristönsuojelu. Koe-eläinten suojelu ja laajemmin eläinsuojelu nähtiin liittyvän 

läheisesti ympäristönsuojeluun69 tai olleen jopa niin oleellinen osa ympäristönsuojelua, 

että olisi tarpeen kehittää ”elämää suojelevien yhdistysten katto-organisaatio”70.  

 

 
65 Siisiäinen Martti, Suomalainen protesti ja yhdistykset: tutkimuksia yhdistyslaitoksen kehityksen ja 

protestijaksojen suhteesta suurlakosta 1990-luvulle. Tutkijaliitto, Jyväskylä 1990, 63–70; 147–157.  
66 Aarnipuu 2011, 66.  
67 Siisiäinen 1990, 65.  
68 Aarnipuu 2011, 93–96.  
69 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 1/1980. 
70 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 3/1983. 



 

 24 

Juuri 1980-luvun vaihteessa uudenlainen ympäristöliike, joka ponnahti julkisuuteen 

Koijärvi-liikkeen muodossa vuonna 1979, toi ympäristökysymykset Suomessa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun71. Koe-eläinten suojelu saattoi pyrkiä liittämään oman 

asiansa mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa paljon huomiota saaneeseen 

ympäristönsuojelutoimintaan, jonka ensimmäinen huippukausi ajoittui juuri 1980-

luvun alkupuolelle72. Aarnipuu taas on esittänyt, että Koe-eläinten Suojelu ry pyrki 

”kurkottamaan marginaalin yli” jo silloin, kun luonnonsuojeluihmisten enemmistö 

suhtautui eläinsuojeluun vähätellen73.  

 

Eläinsuojelua verrattiin myös feminismiin, sillä molempien katsottiin ajavan 

”pehmeämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa”, jossa ei olisi eläinkokeita74. Riitta 

Jallinojan mukaan feministisen liikkeen synty Suomessa ajoittui juuri 1970-luvulle ja 

esimerkiksi tuon vuosikymmenen aikana jäsenmääränsä kymmenkertaistaneessa 

Naisasialiitto Unionissa alkoi feministinen kausi 1970-luvun loppupuolella.75 Ei siis 

ihme, että Koe-eläinten suojelu –lehdessä haluttiin kiinnittyä juuri feminismin 

kaltaiseen Suomessa ajankohtaiseen liikkeeseen. 

 

Pääkirjoituksissa pohdittiin myös, mikä olisi paras tapa suojella koe-eläimiä ja tulisiko 

yhdistyksessä keskittyä eläinten kärsimyksen lievittämiseen samalla kun lopullisena 

päämääränä olisi koe-eläinten kärsimyksen lopettaminen kokonaan76.  Tyypillisenä 

tapana puhua eläinsuojelusta voidaan pitää tämän lainauksen kaltaista muotoilua: 

 

”Päättynyt toimintakausi osoitti monessa suhteessa koe-eläinten 

suojelutoiminnan jälleen voimistuneen, tehostuneen ja monipuolistuneen.”77 

 

 
71 Salo Marja-Leena, Kahleissa Koijärvellä. Edita, Helsinki 2009, 5, 11-12. 
72 Siisiäinen 1998, 229. 
73 Aarnipuu 2011, 94.  
74 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 2/1983. 
75 Jallinoja Riitta, Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. WSOY, Porvoo 1983, 198–203.  
76 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 3–4/1980. 
77 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 1/1979. 
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Yhdistyksen toiminta nähtiin eläinsuojeluna ja ennen kaikkea koe-eläinten suojeluna. 

Kaikki tuolloin Suomessa toimineet järjestöt olivat eläinsuojelujärjestöjä eivätkä uudet 

tai vaihtoehtoiset tavat ajatella eläimiä olleet kunnolla rantautuneet muualta 

maailmasta Suomeen. Kaikki eläinten puolesta tapahtuva toiminta asettui eläinsuojelu-

käsitteen alle, sillä ei ollut olemassa muita käsitteellisiä vaihtoehtoja.  

 

Tämä on huomattavissa varsinkin vuonna 1984 lehdessä julkaistussa artikkelissa, joka 

käsitteli Saksassa tapahtuneita vapautus- ja ilkivaltaiskuja eläinlaboratorioihin. Iskujen 

tekijöitä kutsuttiin ”radikaaleiksi eläinsuojelijoiksi” ja ”suojelijoiden” kerrottiin 

ihailevan englantilaisia toimijoita, jotka olivat eläinten vuoksi valmiita jopa 

pahoinpitelemään ja tappamaan ihmisiä.78 Toiminta oli selvästi jatkumoa Iso-

Britanniassa jo 1970-luvun puolella alkaneelle eläinoikeustoiminnalle, johon 

leimallisesti kuuluivat Animal Liberation Frontin (ALF) nimissä tehdyt iskut niin koe-

eläinlaboratorioihin kuin turkistarhoillekin ja jota pidetään yleisesti eläinoikeusliikkeen 

alkuna79. 

 

Pääasiassa Koe-eläinten suojelu –lehti siis kirjoitti eläinten suojelusta. Tämä oli 

osaltaan varmasti itsestäänselvyyskin, sillä jo yhdistyksen ja lehden nimi viittasi 

nimenomaan koe-eläinten suojeluun. Yhdistys oli myös jo perustamisestaan asti, 1960-

luvulta, pyrkinyt vaikuttamaan eläinten asiaan nimenomaan lainsäädännön kautta ja 

ajanut aktiivisesti muutoksia eläinsuojelulainsäädäntöön80. Tämän luvun 

tarkastelujakson 1975–1985 aikana Koe-eläinten suojelu ry oli mukana järjestämässä 

kampanjaa eläinsuojelulainsäädännön muuttamiseksi ja pyrki muutenkin vaikuttamaan 

jatkuvasti eläinsuojelulain uudistuksiin, joita tehtiin vuosina 1980 ja 198581. Jos 

Suomessa lakitasolla puhuttiin ja edelleen puhutaan eläinsuojelusta ja 

eläinsuojelulainsäädännöstä, niin voidakseen osallistua tähän keskusteluun oli 

järjestön välttämätöntä käyttää näitä samoja termejä. Lisäksi 1970-luvun puolella 

 
78 Holopainen Seija, Saksalaiset eläinsuojelijat ovat nyt tosissaan. Koe-eläinten suojelu 3/1984. 
79 Juppi 2004, 26–27. 
80 Aarnipuu 2011, 47–48. 
81 Saavutuksia, <https://animalia.fi/saavutuksia/> [luettu 24.11.2020] 

https://animalia.fi/saavutuksia/
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yhdistyksen jäsenlehti toimi ennen kaikkea tiedotuskanavana jäsenille yhdistyksen 

toiminnasta ja keskittyi näin ollen pitkälti juuri yhdistyksen ajamiin lakihankkeisiin.  

 

2.2. Eläinten oikeudet osana eläinsuojelua 
  

Koe-eläinten suojelu kirjoitti myös eläinten oikeuksista jo 1970-luvulla. Vuonna 1977 

lehden pääkirjoituksessa verrattiin neuvostoliittolaisen hylätyn koiran aiheuttamaa 

kiinnostusta niihin eläimiin, jotka joutuivat koe-eläimiksi ja joilla ei katsottu olevan 

oikeuksia, sillä ne ovat ”vain eläimiä”82. Seuraavana vuonna lehdessä kirjoitettiin 

”eläinten oikeuksien puolesta” kerättävästä adressista, jonka tarkoituksena oli 

”eläinten oikeuksien suojaaminen”83.  

 

Kaikkein selvin maininta eläinten oikeuksista 1970-luvun puolella löytyy vuoden 1979 

ensimmäisestä numerosta, jossa oli esitettynä vuonna 1977 perustetun Eläinten 

oikeuksien kansainvälisen liiton ”Eläinten oikeuksien julistus”, jonka tarkoituksena oli 

”taata eläinten oikeudet, tasavertaisina, ihmisten rinnalla”. Vaikka julistuksen mukaan 

eläimet syntyivät tasavertaisin oikeuksin elämään, mainittiin julistuksen 

esittelytekstissä, että ihmiset halveksivat ”alempien lajien elämän tarkoitusta”. Itse 

julistus sisälsi monia artikloja, jotka liittyvät lähinnä eläinsuojeluun ja eläinten 

hyvinvoinnin turvaamiseen. Esimerkiksi työeläimille haluttiin oikeus tarpeellisiin 

taukoihin ja tuotantoeläimille kuljetus, säilytys ja lopetus kärsimystä aiheuttamatta.84 

 

Sanapari ”eläinten oikeudet” oli siis käsitteellisellä tasolla olemassa, mutta se tarkoitti 

ennen kaikkea eläinten oikeutta elää ilman turhaa kärsimystä, joka puolestaan oli 

ennen kaikkea eläinten laiminlyöntiä tai näiden perustarpeiden, kuten ravinnon ja 

levon, turvaamatta jättämistä. Vaikka 1970-luvun loppupuolella Koe-eläinten suojelu 

kirjoitti eläinten oikeudesta elämään ja hyvinvointiin85 ja painotti järjestön ja sen 

jäsenten roolia koe-eläinten oikeuksien puolustajina86, oli kyse ennemminkin oikeus-

 
82 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 1–2/1977. 
83 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 4/1978. 
84 Eläinten oikeuksien julistus. Koe-eläinten suojelu 1/1979. 
85 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 4/1979. 
86 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 2/1978. 
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käsitteen hyödyntämisestä lainsäädäntökontekstissa ja erilaisten 

hyvinvointivaatimusten saamisesta kirjatuiksi lakiin.  

 

Varsinkaan 1970-luvun puolella eläinten oikeuksia ei ajateltu Koe-eläinten suojelu –

lehden teksteissä niinkään eläinsuojelusta erillisenä käsitteenä, vaan pikemminkin 

jonain, mitä eläinsuojelijat ajoivat. Samoissa teksteissä käytettiin sekaisin eläinten 

suojelua ja eläinten oikeuksia ja oikeuksien puolustamista. Osallistuminen koe-eläinten 

suojelutoimintaan tarkoitti eläinten oikeuksien ajamista ja esimerkiksi koe-

eläinlainsäädännön parannusten vaatimista87. Koe-eläinten suojelijoiden tuli nähdä 

paikkansa koe-eläinten oikeuksien puolustajina88 ja eläinten oikeuksia maailmassa 

ajoivat ja edistivät eläinsuojelujärjestöt89. Eläinten oikeudet liittyivät siis usein 

konkreettisesti oikeudellisiin vaatimuksiin eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja 

yksittäisten lakien parantamisena. 

 

1980-luvun vaihteessa Koe-eläinten suojelu –lehdessä alkoi näkyä entistä enemmän 

juuri etiikkaan liittyviä tekstejä eläinten oikeuksista. Vuonna 1979 lehdessä ilmestyi 

”lajiopin” kritiikki, jossa viitattiin myöhemmin syntyvän eläinoikeusliikkeen innoittajina 

pidettyjen Peter Singeriin ja Tom Reganin ajatteluun, jonka mukaan ihmisellä ei ole 

oikeutta sortaa eläimiä, sillä nämä tuntevat iloa ja kärsimystä. Vaikka teksti yhtyikin 

Singerin esittämään lajiopin kritiikkiin, voisi yhdistyksen tavoite silti olla, että 

”kehittyneillä” eläimillä tehdyt eläinkokeet pyritään lopettamaan ja muilla vain 

vähentämään täysin minimiin.90  

 

Eettistä keskustelua heräteltiin lehdessä myös ihmisten oikeudesta ylipäätään tehdä 

eläinkokeita. Suomalaisessa eläinkoekeskustelussa nähtiin olevan ongelmana 

systemaattinen ohikeskustelu, sillä kokeiden tekijät olivat kiinnostuneita vain 

”käytännön etiikkaan” liittyvistä kysymyksistä, eli koe-eläinten hyvästä kohtelusta. 

Lehdessä todettiin, että:  

 
87 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 4/1978. 
88 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 2/1978.  
89 Eläinten oikeuksien julistus. Koe-eläinten suojelu 1/1979.  
90 Oulasvirta Kai, Lajiopin kritiikkiä — eläinkokeisiin liittyvän etiikan perusteiden tarkastelua. Koe-

eläinten suojelu 3/1979.  
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”Tästä huolimatta ei saa unohtaa sitä, että käytännön etiikasta 

keskusteleminen ei tuo vastausta siihen kysymykseen, ovatko eläinkokeet 

ylipäänsä oikeutettuja.” 

 

ja peräänkuulutettiin kriittistä näkökulmaa:  

 

”Kriittinen näkökulma sen sijaan asettaa kyseenalaiseksi dogmaattisesti 

omaksutut arvot ja päämäärät. Kriittinen näkökulma merkitsee sen tarkastelua, 

ovatko eläinkokeet ylipäänsä oikeutettuja.”91 

 

1980-luvun alkupuolelta Koe-eläinten suojelu –lehdessä ilmestyi useita tämänkaltaisia 

eläinkokeiden oikeutusta pohtineita kirjoituksia, joissa asetettiin kyseenalaiseksi juuri 

ihmisten oikeus tehdä näitä kokeita eläimillä. Perusteluina käytettiin niin eläinkokeiden 

hyödyttömyyttä kuin epäluotettavuuttakin, mutta myös moraalisiin näkökulmiin 

vedottiin, kun tuotiin esiin kysymys siitä, onko ihmisellä oikeutta aiheuttaa eläimille 

kärsimystä.92  

 

Kysymys eläimille kärsimyksen tuottamisesta ulotettiin koskemaan myös 

tehotuotantoa, jossa eläimillä ei ollut mahdollisuuksia lajityypilliseen käytökseen93. 

Vaikka tehotuotantoa nimitettiin ”eläinten keskitysleireiksi” ja otsikkotasolla puhuttiin 

lajisorrosta, jossa ihminen ei voi oikeuttaa eläinten hyväksikäyttöä, ei eläinten kasvatus 

ruoaksi itsessään ollut tekstissä ongelmallista. Myös järjestön puheenjohtaja kannusti 

lukijoita välttämään tehotuotettua lihaa, maitoa ja kananmunia ja kehotti suosimaan 

vapaana elävien kanojen munia ja vapaaparsinavetoissa elävien lehmien maitoa. 

Tekstin mukaan ”[j]okaisen eläintenystävän velvollisuutena on boikotoida kaikkia 

 
91 Oulasvirta Kai, Eläinkokeet ja tutkijan vastuu. Koe-eläinten suojelu 2/1980.  
92 Salmi Riitta, Eläinkokeet, tieteellisen tutkimuksen edellytys vai vääristymä. Koe-eläinten suojelu 

2/1980; Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 1981/4. 
93 Salmi, R., Tehoeläinkasvatuksesta, eläinkokeista ja lajisorrosta. Koe-eläinten suojelu 1/1982.  
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sellaisia tavaroita, joiden tuottamiseen liittyy eläinten kärsimyksiä”94, mutta eläinten 

käyttö ruoantuotannossa sinällään ei näyttäytynyt tuomittavana.  

 

Samanlainen näkemys esiintyi artikkelissa, jossa kritisoitiin sitä, että SEY:n 

eläintenviikon julisteiden painatuksen oli maksanut Maataloustuottajain Keskusliitto. 

Ongelmaksi nähtiin SEY:n mahdollinen eturistiriita eläinsuojelutyön ja 

maataloustuottajien näkemysten välillä, sillä SEY ”oli aiemmin vastustanut 

eläinsuojeluasioiden siirtoa maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriöön, 

jottei eläinsuojelu työskentelisi maataloustuottajia vastaan”. Artikkelissa kuitenkin 

tuomittiin ainoastaan ”tehokasvatusmenetelmä” sen aiheuttaman kärsimyksen vuoksi 

ja väitettiin sen tuottavan ”epäterveellisiä elintarvikkeita”.95 Kysymys ihmisten 

oikeudesta hyödyntää eläimiä liittyi siis vielä kärsimyksen tuottamiseen eikä niinkään 

eläinten oikeuteen olla vapaita hyväksikäytöstä. Lisäksi argumentointi perustui osittain 

edelleen hyötynäkökulmaan, sillä tehotuotannon esitettiin tuottavan ihmisille 

haitallisia tuotteita.  

 

Vuonna 1984 Koe-eläinten suojelu –lehdessä julkaistiin kirjoitus Peter Singerin 

ajattelusta ja esiteltiin lehden lukijoille ”eettisen tasa-arvoisuuden periaate”, eli 

”etiikan kultainen sääntö”. Tekstissä mainittiin myös Singerin lajioppi-termi, jonka 

mukaan ”eläinten kohtelussa ottaa huomioon vain ihmisten edut” ja esiteltiin tämän 

ajattelua, jonka mukaan eläimillä on itseisarvo, ei pelkkä välinearvo.96  

 

Vaikka Singerin teos teos Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals 

ilmestyi ensimmäistä kertaa jo vuonna 1975 ja muutamat muut hänen eläinkysymystä 

käsittelevistä teoksistaan 1980-luvun alussa, nousivat hänen esittämänsä näkemykset 

Koe-eläinten suojelun sivuille kunnolla vasta nyt. Singer mainittiin kyllä jo vuonna 

1979, mutta hyvin lyhyesti. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ensimmäinen radikaali 

eläinoikeusjärjestö, ALF, perustettiin vain vuosi Singerin teoksen ilmestymisen jälkeen 

 
94 Luukkainen Hannele, Vaikuta valinnoillasi – vapauta eläimet. Koe-eläinten suojelu 4/1983. 
95 Luukkainen Hannele ja Kaunonen Leena-Kaarina, Lääketehdas rahoittaa koe-eläinten suojelua. Koe-

eläinten suojelu 4/1982.  
96 Oulasvirta Kai, Eettisen tasa-arvoisuuden periaate – Professori Singerin näkemys. Koe-eläinten suojelu 

2/1984. 
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ja 1970-luvun loppuun mennessä oli perustettu jo kymmeniä muita järjestöjä97. 

Suomeen Singerin ajattelu rantautui siis selvästi myöhemmin. 

 

Samassa lehdessä, jossa Singerin ajattelua avattiin laajasti, nimesi lehden pääkirjoitus 

Koe-eläinten suojelu ry:n yhdeksi tärkeäksi osaksi yhteiskunnallista 

vaihtoehtoliikehdintää ja kirjoitti sen edustavan sitä ”uuden eettisen ajattelun 

vaihetta”, jonka kynnyksellä nyt Singer-artikkelin mukaan juuri oltiin98. Pääkirjoitus 

myös pohti myöhemmin tärkeäksi kysymykseksi eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeissä 

nousevaa dilemmaa eläinten hyvinvoinnin takaamisen ja hyödyntämisen 

kokonaiskiellon välillä. Tällaista eettistä pohdintaa löytyi myös saman numeron 

artikkelista:  

 

”Missä kulkee raja hyvän ja pahan tiedon välillä? Usein vastustetaan 

ainoastaan tuskallisia eläinkokeita, eikä puututa muun tutkimuksen 

eettisyyteen. Onko meillä oikeutta riistää toisen olennon elämää tiedon 

lisäämiseksi, kenties kartuttaaksemme tietojamme eliöiden 

sukulaisuussuhteista, niiden asemasta lajinkehityksen poluilla? Olemmeko 

valmiita uhraamaan eläimiä tällaisen tiedon lisäämiseksi? Olemmeko valmiita 

olemaan ilman tätä tietoa?”99 

 

Koe-eläinten suojelu –lehdessä oli tässä vaiheessa jo pitkään painotettu, kuinka 

eläinkokeet olivat usein tarpeettomia ja pahimmassa tapauksessa epäluotettavia. 

Vaikka jo lehden ensimmäisessä numerossa mainittiin yhdistyksen pitkän linjan 

tavoitteeksi elävien koe-eläinten käytön lopettaminen100, nousi kysymys ihmisten 

oikeudesta tehdä kokeita ylipäätään kunnolla esiin vasta lehden ensimmäisen 

vuosikymmenen loppupuolella. Vielä vuonna 1984 lehden pääkirjoituksessa 

kirjoitettiin, että yhdistyksen johtokunnassa ei suinkaan ollut yksimielisyyttä siitä, 

 
97 Grant Catharine, Eläinten oikeudet. Suomentanut Risto Tiittula. Into Kustannus, Helsinki 2013, 18.  
98 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 2/1984. 
99 Piippo Sinikkia, Tutkijan etiikasta. Koe-eläinten suojelu 2/1984.  
100 Koe-eläinten suojelu r.y. Koe-eläinten suojelu 1/1975. 
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miten eläinkokeisiin tulisi suhtautua, vaan mielipiteet vaihtelivat eläinten hyvinvoinnin 

parantamisesta kokeiden täyskieltoon101. 

 

Todellinen uudenlaisen eläinoikeusliikkeen esiinmarssi Koe-eläinten suojelu –lehdessä 

näkyi vuonna 1985, kun lehti uutisoi maailmalla leviävästä ”eläinten 

vapautusliikkeestä”. Teksti ei pureutunut kovinkaan syvällisesti näiden uusien 

toimijoiden aatteelliseen perustaan, vaan totesi näiden pitävän perinteisiä 

eläinsuojeluyhdistyksiä liian varovaisina ja tarpeeksi radikaalisti lainsäädännön kautta 

vaikuttamista mahdottomana. Artikkeli esitteli Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtyjä 

iskuja ja taustoitti iskujen kohteena olevien paikkojen eläimille tekemiä julmuuksia.102  

 

Samassa numerossa kerrottiin ALF:in jäsenten murtautuneen Pennsylvanian yliopiston 

laboratorioon ja saaneen käsiinsä videokasetteja, joissa kuvattiin aivovamman 

aiheuttamista apinoille. Tämä taas oli saanut eläinsuojelijat niin Iso-Britanniassa kuin 

Yhdysvalloissakin vaatimaan projektin keskeyttämistä.103 Lisäksi lehti uutisoi ”tunnetun 

eläinten oikeuksien puolesta taistelevan” Peter Singerin eronneen 

eläinsuojelulakiuudistuksessa Englannin hallituksen neuvonantajana toimineesta 

komiteasta, sillä tämä piti komiteaa täysin hyödyttömänä eikä nähnyt mahdollisuuksia 

eläinten aseman parantamiseen lainsäädännön keinoin. Vaikka teksti pitikin Englannin 

tilannetta tyypillisenä kaikkialla maailmassa, vaati se ratkaisuksi enemmän 

eläinsuojelijoita päättämään eläinlakiuudistuksista eikä ottanut niinkään kantaa 

Singerin esittämiin väitteisiin siitä, että lainsäädännön kautta oli mahdotonta edistää 

kunnianhimoisia eläinsuojelutavoitteita.104 

 

Koe-eläinten suojelu ry irtisanoutui laittomasta toiminnasta ja painotti laillisia keinoja 

omina ja yleisesti eläinsuojelujärjestöjen toimintatapana. Tästä huolimatta yhdistyksen 

lehdessä 1980-luvun alkupuolella ei suoraan kritisoitu muualla maailmalla leviävää 

 
101 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 2/1984.  
102 Kivivuori Kaarina, Aktivistit raivoissaan viranomaisten välinpitämättömyydestä: Eläinten 

vapautusliike laajenee maailmalla. Koe-eläinten suojelu 2/1985. 
103 Kivivuori Kaarina, Eläinten vapautusryhmä sai käsiinsä todistusaineistoa: Kidutusta videokaseteilla. 

Koe-eläinten suojelu 2/1985. 
104 Viinikainen Päivi, Vihainen Peter Singer jätti eläinsuojeluryhmän. Koe-eläinten suojelu 2/1985 
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uutta, suoraan toimintaan, ilkivaltaan ja kansalaistottelemattomuuteen nojaavaa 

eläinoikeustoimintaa. Aiempina vuosina lehdessä oli toki julkaistu yksittäisiä 

kannanottoja laillisuuden puolesta105 mutta kansainvälistä kehitystä kommentoitiin 

neutraalisti. Aarnipuu on esittänyt, että tämä johtui pitkälti siitä, että muualla 

maailmassa tapahtunut toimintatapojen muutos ja liikkeen osittainen 

radikalisoituminen tuntuivat järjestössä kaukaisilta eikä niistä osattu huolestua. Itse 

asiassa järjestön hallituksessa paheksuttiin sitä, että Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen 

lehti oli 1983 kritisoinut ALF:in iskuja minkkitarhalle ja koe-eläinlaboratorioon 

tuomatta ollenkaan esiin ”millaista väkivaltaa eläimille tehdään minkkitarhoilla ja koe-

eläinlaboratorioissa”.106 

 

Toinen uuden eläinoikeusliikkeen tärkeistä aatteellisista isistä, Tom Regan, esiteltiin 

Koe-eläinten suojelu –lehden viimeisessä numerossa ennen lehden nimenmuutosta. 

Artikkelissa avattiin Reganin eettisen teorian, oikeuksien näkökulman, perusteita ja 

kerrottiin hänen Singerin utilitarismiin kohdistamasta kritiikistä107. Eläinsuojelu- ja 

eläinoikeus-käsitteiden kannalta artikkelin tärkein anti oli kuitenkin pohdinta Reganin 

teorian seurauksista. Eläinten oikeuksien näkökulmasta niin metsästys kuin eläinten 

tuottaminen ruoaksi olisivat väärin. Tämä ei vielä 1980-luvun puolivälissä ollut millään 

tapaa Koe-eläinten suojelu ry:n vakiintunut tai sen jäsenten tai edes johtokunnan 

keskuudessa jaettu kanta.  

 

”Teoksensa loppusanoissa Regan ottaa uudelleen esille teoksen mottona olevan 

filosofi John Stuart Millin mietelmän: »Jokaisen suuren pyrkimyksen täytyy 

kokea kolme vaihetta: sille nauretaan, siitä keskustellaan, se omaksutaan.» 

Viitaten tähän Regan kirjoittaa: »Varmasti juuri aikaisempien ajattelijoiden 

ideat ovat siirtäneet pyrkimyksen eläinten oikeuksien tunnustamiseksi 

vaiheesta, jossa sille nauretaan, vaiheeseen, jossa siitä keskustellaan. Tämän 

kirjan julkaisemisella toivotaan olevan jokin tehtävä kun tämä suuri pyrkimys, 

 
105 Pääkirjoitus. Koe-eläinten suojelu 3–4/1980. 
106 Aarnipuu 2011, 92.  
107 Oulasvirta Kai, Tom Regan ja eläinten oikeudet. Koe-eläinten suojelu 4/1985. 
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eläinten oikeuksien liike, etenee kohti kolmatta ja lopullista vaihetta — kohti 

omaksumisen vaihetta.»”108 

 

Sitaatti artikkelista kuvasti hyvin sitä muutosvaihetta, jossa eläinoikeusajattelu 1980-

luvun puolivälissä oli. Regan ja Singer olivat aloittaneet keskustelun eläinten 

oikeuksista täysin uudella tavalla, joka vasta nyt oli rantautumassa Suomeenkin. 

Eläinten oikeuksilla ei ollut vielä vakiintunutta merkitystä ja niillä saatettiin viitata niin 

perinteisiin eläinsuojelulainsäädännön avulla ajettaviin hyvinvointivaatimuksiin kuin 

Reganin ajattelun kaltaisiin näkemyksiin eläinten itseisarvosta ja eläinten 

hyödyntämisen tuomittavuudesta. Termejä käytettiin usein sekaisin saman tekstinkin 

sisällä, mutta etenkin 1980-luvun puoliväliä lähestyttäessä alkoi Koe-eläinten suojelu -

lehdessä olla entistä enemmän nimenomaan eläinten oikeuksia koskevia kirjoituksia, 

jotka ainakin filosofisen pohdinnan tasolla tekivät eron aiempaan eläinsuojeluun. 

 
 
  

 
108 Ibid. 
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3. Eläinten oikeuksien esiinmarssi 1986–1994 
 
 
Vuonna 1986 Koe-eläinten suojelu –lehden nimeksi vaihdettiin Animalia.109  Nimi 

tarkoitti yhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkaisen mukaan latinaksi eläimiä ja oli 

näin ollen sopiva lehden nimeksi, sillä yhdistyksen tavoitteenahan oli eläinten 

vapauttaminen. Lisäksi hänen mukaansa eläinten ”laajamittainen väärinkäyttö” oli 

nyky-yhteiskunnassa niin yleistä, että eläinten oikeuksien puolustamiseen tarvittiin 

”uusia voimia”.110  Tämän luvun aikaväliksi rajautui 1986–1994 kahdesta syystä. 

Ensinnäkin lehti uudistui ja sen nimi vaihtui vuonna 1986. Lisäksi Suomi liittyi vuoden 

1995 alusta Euroopan unioniin ja eläinsuojelutoiminnan ja eläinsuojelujärjestöjen 

painopiste sekä toiminnan kehykset joutuivat mukautumaan tähän muutokseen. Tästä 

syystä on perusteltua käsitellä aikaa ennen ja jälkeen EU:iin liittymistä. 

 

 

3.1. Yhdistyksen linjasta, nimestä ja suhtautumisesta väkivaltaan 
 
Vuonna 1987 Animalia-lehden pääkirjoituksessa puhuttiin eri kansalaisjärjestöjen ja –

yhdistysten yhteistyöstä ja linjattiin, että yhdistykselle ”luontevia 

yhteistyökumppaneita” olivat ympäristö- ja eläinsuojeluyhdistykset sekä 

luontaistuotekaupat, mutta myös erilaiset vaihtoehtoliikkeet, kuten rauhanpuolustajat 

ja Ananda Marga –tantra-joogaliike. Lisäksi lehden mukaan 

 

[v]aihtoehtoliikkeiden ohella yhteistyö tutkijoiden ja lääkäreiden sekä eläimiä 

syystä tai toisesta kasvattavien kanssa on tietenkin ensiarvoisen tärkeää.”111 

 

Vuonna 1989 lehden pääkirjotuksessa Koe-eläinten suojelu ry:n puheenjohtaja otti 

kantaa yhdistyksen linjaan. Hän kuvasi, miten yhdistyksen virallinen eettinen linja oli 

tunnustaa eläinten itseisarvo ja tavoitteena, 

 

 
109 Koe-eläinten suojelun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 2.1.1986, Animalian arkisto.  
110 Pääkirjoitus. Animalia 1/1986. 
111 Pääkirjoitus. Animalia 2/1987.  
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”että kokeissa eläimille ei aiheudu kipua, tuskaa tai stressiä. Vaadimme myös, 

että ns. turhia kokeita, esim. kosmetiikka- ja asetestausta ei eläimillä tehdä. 

Eläimiä tulee lisäksi kasvattaa ja kohdella siten, että niille ei aiheudu henkistä 

tai fyysistä kärsimystä, ja että ne voivat tyydyttää lajityypillisiä tarpeitaan. 

Toteutuessaan tämä vaatimus lakkauttaisi maatalouden tehotuotannon ja 

turkistarhauksen nykymuodossaan sekä aiheuttaisi huomattavia parannuksia 

koe-eläinten oloihin.”112 

 

Puheenjohtaja tiedosti, että hänen esittämänsä tavoitteet eivät olleet toteutumassa 

heti ja tarkensikin, että kyseessä ovat yhdistyksen kaukotavoitteet. Lyhyen tähtäimen 

tavoitteena yhdistyksellä oli erilaisia projekteja ja kampanjoita, jotka toivottavasti 

toivat kaukotavoitteita lähemmäs.113 Huomionarvoista oli, että mitkään yhdistyksen 

tavoitteet eivät itsessään lopettaisi kaikkea eläinten hyödyntämistä, vaan rajoittaisivat 

eläinkokeita ja lakkauttaisi tehotuotannon ja turkistarhauksen ”nykymuodossaan”. 

Tämä näkyi myös aiemmin mainitussa vuoden 1987 toisen numeron pääkirjoituksessa, 

jossa yhteistyö eläintuottajiin nähtiin ”ensiarvoisen tärkeänä”.  

 

Yhdistyksen linjaa käsiteltiin vuonna 1989 toisenkin kerran Animalia-lehdessä, kun 

puheenjohtaja otti kantaa jäsenistössä ilmenneeseen huoleen, että Koe-eläinten 

suojelu ry olisi jättämässä koe-eläimet sivuun ja keskittymässä muihin 

eläinsuojeluasioihin. Puheenjohtajan mukaan yhdistys oli Suomen suurin, aktiivisin ja 

kantaaottavin eläinsuojeluyhdistys ja ”[o]n velvollisuutemme puuttua kaikkiin niihin 

eläinten hyötykäytön muotoihin, jotka loukkaavat eläinten oikeuksia”. Hän piti 

kuitenkin tärkeänä toiminnan keskittämistä ja kertoi tästä syystä yhdistyksen ja sen 

jäsenlehden keskittyvän varsinkin eläinkokeisiin, turkistarhaukseen ja maatalouden 

tehotuotantoon.114  

 

Koe-eläinten suojelu ry:n linja ja keskittyminen pelkästään eläinkokeisiin nousi 

keskusteluun myös, kun yhdistyksen mahdollista nimenmuutosta pohdittiin. 

 
112 Pääkirjoitus. Animalia 2/1989.  
113 Ibid.  
114 Viinikainen Päivi, Yhdistyksen ja Animalian linjasta. Animalia 4/1989.  
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Toimintakentän laajenemisen lisäksi nimenmuutoksen katsottiin olevan paikallaan, 

sillä yhdistys ei halunnut ”suojella” koe-eläimiä, vaan ”yritämme muuttaa koe-eläimiä 

koskevaa lainsäädäntöä sellaiseksi, että eläinkokeita tehtäisiin yhä vähemmän”. Tästä 

syystä yhdistyksen lehdessä toivottiin lukijoilta ja jäseniltä mielipiteitä siitä, pitäisikö 

nimi muuttaa ja mahdollisia nimiehdotuksia.115  

 

”Ilmassa on leijunut sellaisia ehdotuksia kuin »Eläinten oikeuksien puolesta», 

Eläinten oikeuksien liike» jne. Eläinten oikeuksien tunnustaminenhan on 

järjestömme eettinen perusta.”116 

 

Animaliassa pohdittiin siis jo vuonna 1988 nimen muuttamista joksikin, joka toisi ilmi 

yhdistyksen eettisen perustan, eläinten oikeudet. Yhdistyksen johtokunnassa ajatus 

nimenmuutoksesta ja jopa eläinten oikeuksista nimeen sisällytettäväksi oli 

käsiteltävänä jo vuonna 1987, kun monet tahot olivat sitä jo ehdottaneet117. 

 

Vuonna 1990 Koe-eläinten suojelu ry:n nimeksi vaihtui Eläinsuojeluliitto Animalia ja 

Animalia-lehdessä avattiin nimenmuutosprosessia. Yhdistyksen yleiskokous oli 

ehdottanut nimeksi Animalia – eläinten oikeuksien yhdistys, mutta vuosikokous ei tätä 

hyväksynyt. Lehden mukaan nimiehdotusta pidettiin ”liian vaikeatajuisena ja pitkänä”.  

Nimenmuutos hyväksyttiin kesällä 1990 yleiskokouksessa ja elokuussa 

yhdistysrekisteriin, joten Koe-eläinten suojelu ry:stä tuli Eläinsuojeluliitto Animalia.118  

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Päivi Viinikaisen mukaan aiemmassa nimessä mainittu 

”koe-eläinten suojelu” oli harhaanjohtavaa, sillä yhdistys ei suojellut koe-eläimiä, vaan 

vastusti niiden käyttöä. Lisäksi koe-eläimiin viittaava nimi oli harhaanjohtava, sillä 

vaikka yhdistyksen painopisteenä olivat koe-eläimet, toimi se myös muiden eläinten 

hyväksi.119  Järjestössä siis nähtiin 1990-luvun vaihteessa, että koe-eläinten ”suojelu” 

 
115 Viinikainen Päivi, Yhdistyksen nimenmuutos. Animalia 1/1988. 
116 Ibid.  
117 Koe-eläinten suojelun ry:n johtokunnan kokouksen pöytäkirja 15.10.1987, Animalian arkisto. 
118 Olemme nyt Eläinsuojeluliitto Animalia. Animalia 3/1990.  
119 Koe-eläinten suojelun ry:n yleiskokouksen pöytäkirja 11.11.1989, Animalian arkisto. 
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oli väärä sana kuvaamaan järjestön toimintaa ja tavoitteita, vaikka yksimielisyyttä 

uudesta suunnasta ei vielä ollutkaan.  

 

Toisaalta juuri koe-eläinten asian säilyttäminen keskeisenä osana yhdistyksen 

toimintaa oli osalle jäsenistöstä kynnyskysymys ja lehden linjaa moitittiin koe-eläinten 

unohtamisesta.120 Myös yhdistyksen vuoden 1989 linjakokouksen muistiinpanoista käy 

ilmi, että aiemmin yhdistyksen toiminta-ajatuksesta ei ollut virallista päätöstä ja sitä 

alettiin vasta tuolloin muotoilla121. Vaikuttaa siis siltä, että aiemmin pelkästään koe-

eläimiin keskittynyt yhdistys ja sen jäsenlehti olivat pikkuhiljaa alkaneet laajentua 

toiminnassaan ja sisällöissään myös muihin tuotantoeläimiin, vaikka asiasta ei ollut 

selviä linjavetoja. 

 

Nimenmuutoksen kanssa samaan aikaan muotoiltiin yhdistyksen tarkoitusta 

määrittelevä pykälä, jonka mukaan 

 

”* Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinten oikeuksia.  

* Yhdistys vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta tai käyttöä, joka 

aiheuttaa niille kipua tai tuskaa tai estää olennaisesti niiden luonnollista 

käyttäytymistä.  

* Ensisijaisesti yhdistys pyrkii lopettamaan turhat ja tuskalliset eläinkokeet. 

Lisäksi se edistää kaikkea eläinsuojelua.”122 

 

Vaikka eläinten oikeudet eivät vuonna 1990 Koe-eläinten suojelu ry:n uuteen nimeen 

sopineetkaan, tuli maininta eläinten oikeuksien edistämisestä ensimmäiseksi 

yhdistyksen tarkoituspykälään. Animalia-lehdessä nimenmuutoksen prosessia avattiin 

vain lyhyesti ja tarkoitusta avaava pykälä vain esiteltiin, mutta näiden muutosten 

takana ollut prosessi avaa kiinnostavasti kyseistä aikakautta järjestössä.  

 

 
120 Koe-eläinten suojelu ry:n Turun alaosaston kannanotto yhdistyksen linjaan ja yhdistyksen nimeen. 

11.11.1989. Animalian arkisto.  
121 Koe-eläinten suojelu ry:n linjakokouksen muistiinpanoja. 7.1.1989. Animalian arkisto. 
122 Manninen Emmi, Vuosikokous päätti – yhdistykselle uusi nimi. Animalia 2/1990.  
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Samoihin aikoihin järjestön nimenmuutoksen kanssa muutettiin lehden kuvausta sen 

kannessa ”tiedotuslehdestä” ”eläinsuojelun erikoislehdeksi”123, mikä implikoi jonkin 

asteista muutosta lehdessä. Enää potentiaalisina lukijoina ei pidetty vain järjestön 

jäseniä, vaan kaikkia eläinsuojelusta kiinnostuneita. Lisäksi samalla lehden 

sisällysluettelon viereen lisättiin aiemmin määritelty yhdistyksen uusi tarkoituspykälä, 

jossa viitattiin eläinten oikeuksiin. Tämäkin muutos kertoo omalla tavallaan siitä, miten 

eläinten oikeuksien käsitteen käyttö 1990-luvun alkupuolella ei ollut kovinkaan 

kontroversaalista ja se sopi samaan yhteyteen eläinsuojelun kanssa. 

 

Vuonna 1986 Animalia-lehdessä uutisoitiin ALFin vapauttaneen satoja eläimiä koe-

eläinlaboratorioista Yhdysvalloissa. Uutinen ei ottanut kantaa siihen, oliko eläinten 

vapauttaminen oikeutettua vai ei, vaan kertoi mitä näille koe-eläimille oli tehty tai 

aiottiin tehdä.124 Muutama numero myöhemmin lehti uutisoi uudelleen ALFin 

vapauttaneen satoja koe-eläimiä, tällä kertaa Iso-Britanniassa. Nyt jutussa kerrottiin, 

että ALFin toiminnasta ja tällaisesta toiminnasta ylipäätään ollaan montaa eri mieltä ja 

eläinsuojelutoimijatkin ovat sen suhteen jakautuneet. Eläinten vapauttaminen oli 

kuitenkin jutussa kehystetty niin, että nämä oli mahdollista vapauttaa paljon 

rauhanomaisemmalla ja ”kestävämmällä” tavalla yhteiskunnallisten asenteiden 

muuttamisen kautta.125 Vaikka Animalia-lehdessä ei vuonna 1986 siis suoraan tuomittu 

väkivaltaa tai eläinten vapauttamiseksi tehtyä sabotaasia, ei sitä pidetty parhaana 

mahdollisena keinona edistää eläinsuojelua. 

 

Vuonna 1989 Animalia-lehden pääkirjoituksessa aiheena oli väkivalta. Kirjoituksen 

mukaan eläinkokeet olivat lähes poikkeuksetta joko fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa 

eläimiä kohtaan. Mutta vaikka eläimiä kohdeltiin kokeissa väkivaltaisesti, ei Koe-

eläinten suojelu ry. hyväksynyt väkivaltaan vastaamista väkivallalla. Pääkirjoituksessa 

haluttiin tuoda ilmi, että yhdistys ei missään tilanteessa hyväksynyt häirintää, ilkivaltaa 

tai väkivaltaa, vaikka sitä olikin tällaisesta syytetty ja joidenkin yksittäisten ihmisten 

tekoja oli pidetty yhdistyksen tai sen jäsenten tekeminä. Koe-eläinten suojelu ry. 

 
123 Ensimmäistä kertaa uusi kuvaus löytyy lehdestä Animalia 1/1991.  
124 Vapautettu psykologisista kokeista! Animalia 2/1986. 
125 Viinikainen Päivi, Vapauta eläimet elämäntavallasi. Animalia 4/1986.  
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kuitenkin tuomitsi tällaisen toiminnan ja ”hyväksyy ainoastaan väkivallattomat 

toimintamuodot ”taistelussaan” eläinten väärinkäytön lopettamiseksi”.126  

 

Muutama numero myöhemmin Animaliassa uutisoitiin eläinsuojelun noususta 

Puolassa. Lehden mukaan Puolaan oli perustettu ”Animal Liberation Movement” –

järjestö, jonka ”tavoitteena on toimia eläinkokeita, lihansyöntiä, sirkusten 

eläintenpitoa ja metsästystä vastaan”.127 Lehdessä ei esitelty järjestön ideologista 

positiota tai toimintatapoja tämän enempää, mutta olivat ne mitkä tahansa, ei 

lehdessä selvästi 1980-luvun loppupuolella ollut ongelmaa puhua ”eläinten 

vapautusliikkeestä” eläinsuojeluna. Eläinten vapautus oli kuitenkin jo aiemmin 

viitannut lähinnä laitonta suoraa toimintaa harjoittavaan ALFiin eli Animal Liberation 

Frontiin ja Animaliassa oli aiemmin samana vuonna tuomittu kaikenlainen väkivalta ja 

ilkivalta.  

 

Vuonna 1990 Animaliassa julkaistiin hyvin lyhyt tiedote, jonka mukaan ALFin jäsenet 

olivat asettaneet Bristolissa tutkijan auton alle pommin. Räjähdys oli vahingoittanut 

sivullista, pientä vauvaa, ja eläinsuojelujärjestöt tuomitsivat teon.128 Tekstissä ei 

eritelty tarkemmin, missä ja mitkä eläinsuojelujärjestöt tuomitsivat teon, mutta 

luultavasti myös Koe-eläinten suojelu ry. Suomessa. Silmiinpistävää on, että otsikossa 

puhuttiin ”eläinsuojelusta”, vaikka ALF on hyvin selvästi halunnut aina erottaa itsensä 

perinteisestä eläinsuojelusta ja on ajanut nimenomaan ”eläinten vapautusta” eikä 

suojelua.129  

 

Tämän luvun tarkasteluvälillä lehdessä suhtautuminen väkivaltaan ja ilkivaltaan oli joko 

neutraalia tai tuomitsevaa. Järjestön itsensä kerrottiin toimivan vain laillisin ja 

rauhanomaisin keinoin ja sen esittämistä väkivallan hyväksyvänä toimijana 

kritisoidaan. Ulkomailla tapahtuneita iskuja ei myöskään välttämättä suoraan 

tuomittu. Aarnipuun mukaan 1980-luvun alkupuolella Koe-eläinten suojelu ry. ei 

 
126 Pääkirjoitus. Animalia 1/1989.  
127 Cajander, Veli-Risto, Eläinsuojelu nousussa Puolassa. Animalia 4/1989.  
128 Eläinsuojelu ja terrorismi. Animalia 3/1990.  
129 Lambert Laura, Animal Liberation Front. Artikkeli teoksessa The SAGE Encyclopedia of Terrorism. Toim. 

Gus Martin. SAGE Publications, Los Angeles 2011, 43–45.   
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pitänyt muualla maailmassa tapahtuneita iskuja relevantteina Suomessa eikä siksi 

ottanut niihin avoimen tuomitsevaa kantaa130 eikä tilanne 1980-loppupuolella 

luultavasti ollut kovinkaan erilainen, sillä Suomessa iskut tarhoille ja laboratorioihin 

alkoivat systemaattisesti vasta 1990-luvun puolella131.  

 

Toisaalta Koe-eläinten suojelu ry. oli vuonna 1987 ollut edesauttamassa Helsingin 

yliopiston fysiologian laitoksella tapahtuneiden tuskallisten eläinkokeiden julkituontia, 

mikä aiheutti aikanaan suuren mediaskandaalin ja johti siihen, että jotkut laitoksen 

tutkijat kirjoittivat yhdistyksestä julkisuudessa hyvin kriittisesti132. Tämä on voinut 

osaltaan vaikuttaa siihen, että yhdistys on kokenut tarvetta irtisanoutua väkivallasta ja 

että se on julkisuudessa voitu yhdistää ilkivaltaan tai terroriin. Lisäksi 

pääkaupunkiseudulla tapahtui jo 1980-luvun loppupuolella yksittäisiä iskuja 

turkisliikkeitä vastaan133, joihin Animaliassa esiintyneet kirjoitukset väkivallan 

tuomitsemisesta ovat saattaneet liittyä, vaikka Aarnipuun mukaan ne 1980-luvulla 

nähtiin vielä ”yksittäisten punkkareiden tunteenpurkauksina”.134 Jos ottaa huomioon, 

että Koe-eläinten suojelu ry. nimenomaan halusi eroon punk-kulttuuriassosiaatioista, 

niin on ymmärrettävää, että sen jäsenlehti otti kantaa jopa yksittäisinä pidettyihin 

iskuihin. 

 

 

3.2. Eläinsuojelu ja eläinten oikeudet lainsäädäntökysymyksenä 
 
 
Lainsäädäntöön liittyvissä artikkeleissa pääsääntöisesti edelleen puhuttiin 

eläinsuojelusta, mutta mainittiin välillä myös eläinten oikeudet. Eläinten oikeudet 

esiintyivät Animalian teksteissä varsinkin silloin, kun kyseessä olivat yhdistyksen oma 

linja ja eläinsuojelulainsäädäntöön liittyvät tavoitteet. 

 

 
130 Aarnipuu 2011, 92.  
131 Monti Anton ja Purokuru Pontus, Suoraa toimintaa! Autonomiset liikkeet Suomessa 1986–2016. Into 

Kustannus, Helsinki 2018, 37–48.  
132 Aarnipuu 2011, 120–126. 
133 Juppi 2004, 25.  
134 Aarnipuu 2011, 93.  
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 Vuonna 1987 julkaistu Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä erittelevä artikkeli oli 

otsikoitu ”Eläinten olemattomat oikeudet” ja sen mukaan eläimiä koskeva 

lainsäädäntö Suomessa oli pikemminkin eläimille kielteinen kuin niitä suojeleva.135  

Samana vuonna toisessa numerossa käsiteltiin juuri pidettyjä eduskuntavaaleja, joiden 

kampanjoinnissa Koe-eläinten suojelu ry:n ja yksittäiset ehdokkaat toivat esiin 

”eläinten oikeuksia ja eläinsuojelua”. Tekstissä puhuttiin myöhemmin myös yleisesti 

eläinten asioiden ajamisesta.136  

 

Vuoden 1988 keväällä lehden pääkirjoitus oli otsikoitu ”Eläinten oikeudet – utopiaa vai 

uutta ajattelua?” ja kirjoitus käsitteli sitä, miten Suomi voisi parantaa 

eläinsuojelulainsäädäntöään niin, että eläinten luontaiset tarpeet tulisivat täytettyä. 

Vaikka pääkirjoituksessa sanottiinkin, että ”[o]n tullut aika kirjoittaa eläinten oikeudet 

myös Suomen eläinsuojelulakiin”, liittyivät oikeudet ennen kaikkea häkkikanaloiden 

kokojen ja eläinkoevalvonnan kaltaisiin lakiin kirjattaviin minimivaatimuksiin, joilla 

eläinten hyvinvointi turvattaisiin.137 Myös vuonna 1991 Animalia-lehdessä kirjoitettiin 

siitä, miten eläinten oikeudet pitäisi kirjata osaksi Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä 

niin, että ne takaisivat eläinten oikeuden ”elämään, jossa niille ei tuoteta kärsimystä ja 

jossa ne voivat toteuttaa luonnollisia käyttäytymistarpeitaan”.138 

 
Eläinsuojelu käsitteenä taas kytkeytyi Animalia-lehdessä tämän luvun tarkastelujakson 

1986–1994 aikana yhä selvemmin lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin. Lehdessä 

kritisoitiin eläinsuojelulain muutosta ja uutta eläinkoe-asetusta139 ja tuotiin esille, 

kuinka paljon enemmän varoja valtion budjetissa oli varattu ”eläinten hyväksikäytölle” 

kuin eläinsuojelulle140. Koe-eläinasetuksen epäkohtia nostettiin esiin141 ja 

 
135 Luukkainen Hannele, Eläinten olemattomat oikeudet. Animalia 1/1987. 
136 Luukkainen Hannele, Eläimet ja politiikka. Animalia 3/1987.  
137 Pääkirjoitus. Animalia 1/1988.  
138 Viinikainen Päivi, Kenen oikeuksia eläinsuojelulaki puolustaa? Animalia 1/1991.  
139 Luukkainen Hannele, Eläinsuojelulain muutos ja uusi eläinkoeasetus – silkkaa silmänlumetta. 

Animalia 1/1986. 
140 Luukkainen Hannele, Eläinsuojelu versus eläinten hyväksikäyttö valtion budjetissa 1987. Animalia 

4/1986. 
141 Viinikainen Päivi, Koe-eläinasetuksen epäkohtia ja Koe-eläinten Suojelu ry:n uudistusehdotukset. 

Animalia 3/1987.  
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eläinsuojelulakia vaadittiin uusittavaksi142 1980-luvun loppupuolella. Lisäksi lehdessä 

kehotettiin lukijoita äänestämään eduskuntavaaleissa, jotta eduskuntaan saataisiin 

kansanedustajia, jotka olisivat eläinsuojelijoita ja edistäisivät eläinsuojelua143. 

Eduskunnassa tapahtuvaa eläinsuojelutyötä myös seurattiin ja siitä raportoitiin 

Animaliassa144.  

 

Eläinsuojelu lainsäädäntöön liittyen nousi Animaliassa uudelleen esiin varsinkin vuonna 

1990, kun maa- ja metsätalousministeriö alkoi valmistella uutta ehdotusta 

eläinsuojelulaiksi. Animaliassa lakiehdotusta epäiltiin jo valmisteluvaiheessa ja nähtiin, 

että eläinsuojelulaki vaatisi laajempaa kokonaisuudistusta.145 

Eläinsuojelulainsäädännön uudistaminen nousi myös seuraavan numeron 

pääkirjoitukseen, jonka mukaan yhdistys vaati jatkuvasti lainsäädännöllisiä parannuksia 

eläinsuojeluun, koska Suomessa ei ollut säädetty sellaisia eläinsuojelulakeja, jotka 

sovittivat ihmisten ja eläinten edut146. 

 

Vuonna 1992 Animalia aloitti kampanjan sen puolesta, että eläinsuojelijat otettaisiin 

mukaan koe-eläintoimikuntiin, kuten oli jo monissa muissa Euroopan maissa. Artikkelin 

pääväitteenä oli, että eläinsuojelijoiden mukaan ottaminen hyödyttäisi niin 

eläinsuojelua kuin tiedettä.147 Samassa numerossa oli haastateltu silloista 

ympäristöministeriä Sirpa Pietikäistä, joka ”uskoo eläinsuojelun yhä laajempaan 

tulemiseen” ja kannatti eläinsuojelijoiden ottamista mukaan koe-eläintoimikuntiin148.  

 

Koe-eläintoimikuntiin pääseminen oli Animaliassa esillä seuraavanakin vuonna, kun 

lehti julkaisi kertomuksen siitä, miten eri koe-eläintoimikuntiin on kutsuttu 

eläinsuojelijoita ja kuinka toimikunnat kokivat eläinsuojelijoiden mukana olon 

 
142 Pääkirjoitus. Animalia 4/1987.  
143 Pääkirjoitus. Animalia 1/1987.  
144 Luukkainen Hannele, Eduskuntaraportti. Animalia 3/1987.  
145 Manninen Emmi, Eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan – ihmisiä vai eläimiä varten? Animalia 

2/1990. 
146 Pääkirjoitus. Animalia 3/1990. 
147 Viinikainen-Rosqvist Päivi, Eläinsuojelijat mukaan päättämään eläinkokeista. Animalia 2/1992. 
148 Kivivuori Kaarina, Ympäristöministeri Sirpa Pietiäinen: ”Koe-eläintoimikunnissa tulisi olla 

eläinsuojelijoita”. Animalia 2/1992. 
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positiivisena. Toisaalta artikkeli toi esiin, miten vapaaehtoinen eläinsuojelijoiden 

kutsuminen mukaan toimikuntiin saattoi johtaa tilanteeseen, jossa ”laitokset kutsuvat 

oma-aloitteisesti toimikuntiin vanhoillisia eläinsuojelijoita, jotka eivät kyseenalaista 

mitään”. Toisaalta taas koe-eläintoimikunnissa epäiltiin, että asetusmuutos, joka 

edellyttäisi eläinsuojelun edustajaa toimikuntiin, olisi vaikea toteuttaa. Tämä johtui 

suurimmaksi osaksi siitä, että eläinsuojelujärjestöillä ei ollut yhteistä kattojärjestöä, 

jossa edustaja voitaisiin päättää.149 Tässäkin kysymyksessä eläinsuojelulla siis 

tarkoitettiin institutionalisoituneita toimijoita ja näiden yhdistysmuotoista 

eläinsuojelutyötä, jossa pyrittiin suojelemaan eläimiä lainsäädännön avulla. 

  

Eläinsuojelulainsäädäntöä käsiteltiin vuonna 1993 lehden pääkirjoituksessa, jossa 

avattiin, miten eläinsuojelujärjestöt ovat päässeet vaikuttamaan joihinkin uuden 

eläinsuojelulain kysymyksiin ja kuinka eläinsuojelulain uudistamistyössä otettiin 

eläinsuojelujärjestöt mukaan. Toisaalta pääkirjoitus toi myös esiin, miten 

lainsäädäntötyöhön tulisi päästä mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 

miten monet muut asiat kuin kansanedustajien henkilökohtaiset mielipiteet vaikuttivat 

lainsäädäntöön. Esimerkiksi omaisuudensuoja meni eläinsuojeluvalvonnassa eläinten 

hyvinvoinnin edelle.150 Vuonna 1994 tuotiin esille, miten eläinsuojelulain uudistustyö 

oli kestänyt lähes neljä vuotta ja miten laki ei Animalian mielestä taannut eläimille 

tärkeintä, eli oikeutta käyttäytyä ”luonnonmukaisesti”151.  

 

Lainsäädäntökontekstissa eläinsuojelulla ja eläinten oikeuksilla ei näyttänyt olevan 

tässä vaiheessa kovinkaan suurta käsitteellistä eroa, sillä lainsäädännöllisesti eläinten 

oikeuksien ajaminen tarkoitti eläinsuojelulain uudistuksia tai parannuksia. Eläinten 

oikeuksien käsitteen käyttäminen viittasi korkeintaan siihen, että eläinsuojelulain 

velvoitteita pidettiin riittämättöminä ja lakia eläinten suhteen negatiivisena. Eläinten 

oikeudet ja varsinkin niiden puuttuminen näyttikin tarkoittavan lähinnä sitä, että 

eläinsuojelulainsäädäntö oli säädetty ihmisten tarpeiden näkökulmasta eikä siinä ollut 

huomioitu eläimille lajityypillistä käyttäytymistä tai niiden oikeutta olla vapaita 

 
149 Kivivuori Kaarina, Eläinsuojelijoille tie auki koe-eläintoimikuntiin? Animalia 1/1993.  
150 Pääkirjoitus. Animalia 3/1993.  
151 Viinikainen–Rosqvist Päivi, Lakipykäliä avuksi eläimille? Animalia 2/1994. 
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esimerkiksi kivusta tai hyväksikäytöstä. Eläinten oikeuksia käytettiin Animalia-lehdessä 

lainsäädännöstä kirjoitettaessa, kun haluttiin korostaa, miten sillä hetkellä voimassa 

ollut eläinsuojelulainsäädäntö oli puutteellinen nimenomaan eläinten näkökulmasta.  

 
Kotimaisten eläinsuojelukysymysten lisäksi Animaliassa käsiteltiin varsinkin 1990-luvun 

vaihteesta lähtien yhä enemmän kansainvälisiä lainsäädäntökysymyksiä, jotka tulisivat 

todennäköisesti vaikuttamaan myös Suomen eläinsuojelulainsäädäntöön. Suomi liittyi 

Euroopan neuvostoon (EY) vuonna 1989 ja Euroopan unioniin vuonna 1995. Aarnipuun 

mukaan jo pelkkä Euroopan neuvostoon liittyminen edellytti Suomelta neuvoston 

eläinsuojelusopimusten hyväksymistä ja sen ymmärtämistä, että voidakseen joskus 

liittyä Euroopan unioniin, Suomen oli muutettava omaa eläinsuojelulainsäädäntöään 

vastaamaan EU:n tasoa. Keski-Euroopassa eläinsuojelu oli jo vakavasti otettava 

poliittinen kysymys.152 Animaliassa painotus eläinsuojeluasioissa kansainvälisiin 

kysymyksiin näkyi selvänä Euroopan unionia ja ylipäätään eurooppalaista eläinsuojelua 

koskevien artikkeleiden määrän kasvuna. 

 

Animaliassa nähtiin jo 1980-luvun puolella, että eläinsuojelutoiminta EY:n tasolla 

vaikutti myös Suomeen, sillä monet Euroopan neuvoston suositukset perustuivat EY:n 

kantoihin ja tätä kautta ohjasivat myös Suomea.153 Lehdessä vedottiin vuonna 1989 

Euroopan yhteisön kantaan eläinkokeista, kun haluttiin tuoda esiin, kuinka Suomessa 

eläinkokeita tehneet tutkijat eivät järjestön mielestä seuranneet kansainvälisen 

eläinsuojelun ja koe-eläinlainsäädännön kehittymistä. Animalian mukaan Euroopan 

parlamentissa oli keskustelu eläinkokeista pitkään ja sen seurauksena julkaistu 34 

kohdan julkilausuma. Animaliassa kirjoitettiin, että:  

 

”Sen henki on selvästi eläinsuojelullisempi kuin ne lausunnot, mitä monet 

tutkijat ja poliitikot ovat esimerkiksi Suomessa esittäneet.” 154 

 

 
152 Aarnipuu 2011, 143–144.  
153 Viinikainen Päivi, Eurogroup for Animal Welfare – Eläinsuojelua Euroopan Yhteisössä. Animalia 

3/1989. 
154 Viinikainen Päivi, Euroopan parlamentti ravistelee eläinkoelainsäädäntöä. Animalia 4/1989.  
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Eläinsuojelukysymyksissä Suomea peilattiin siis entistä enemmän Euroopan yhteisöön 

ja siellä tapahtuviin eläinsuojelullisiin edistysaskeliin. Vuoden 1990 viimeisen numeron 

kannessa luki ”Eläinsuojelu Euroopan tuulissa”155. Tämä kuvasi koko numeron teemaa, 

sillä siinä oli useita artikkeleita eläinsuojelukysymyksistä Euroopassa. Pääkirjoituksessa 

nostettiin esiin Suomen rooli yhdentyvässä maailmassa ja toivottiin, että 

Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa nousseet kysymykset eläinten oikeuksista 

rantautuisivat kunnolla myös Suomeen.156 

 

Vaikka yksi lehden artikkeli puhuikin otsikkotasolla eläinten oikeuksista yhdentyvässä 

Euroopassa, käsitteli itse artikkeli lähinnä erilaisia eurooppalaisten instituutioiden, 

kuten EN:n ja EY:n eläinsuojelusopimuksia ja –direktiivejä157. Nämä sopimukset ja 

direktiivit linkittyivät eläinsuojeluun, jossa pyrittiin vaikuttamaan lainsäädännön avulla 

esimerkiksi eläinten häkkien kokoon tai riittävään vedensaantiin. Artikkeli puhui kyllä 

myös eläinten oikeuksista, mutta eläinten oikeudet olivat jotain, mitä eläinsuojelijat 

ajoivat ja pyrkivät lainsäädäntöön vaikuttamalla parantamaan niin, että eläimillä olisi 

eläinsuojelullisesta näkökulmasta tarpeeksi hyvät oltavat.  

 

Animaliassa alettiin vuonna 1992 kirjoittamaan EY:n eläinsuojelusäädöksistä siitä 

näkökulmasta, että ne voisivat olla pian osa Suomeakin velvoittavaa lainsäädäntöä158. 

Vielä samana vuonna Animalia-lehden pääkirjoitus keskittyi siihen, että eläinsuojelu 

otettiin EY:n perustamisasiakirjaan, Rooman sopimukseen, mukaan uutena liitteenä. 

Tämä oli kirjoituksen mukaan merkki siitä, että eläinsuojelu kehittyi ja kansainvälistyi 

nopeasti. Lisäksi tekstissä esiteltiin mahdollisia eläinsuojelun tulevaisuuden näkymiä 

2000-luvulle tultaessa Euroopassa ja näkökulmana oli selvästi se, että Suomi tulisi 

tulevaisuudessa kuulumaan näihin EY-maihin, joissa muutoksia tapahtuisi.159 

 

 
155 Animalia 4/1990. 
156 Pääkirjoitus. Animalia 4/1990.  
157 Viinikainen Päivi, Eläinten oikeudet yhdentyvässä Euroopassa – onko niitä? Animalia 4/1990. 
158 Viinikainen Päivi, Eläinsuojelu EYssä – lyhyitä mutta määrätietoisia askelia. Animalia 1/1992.  
159 Pääkirjoitus. Animalia 4/1992.  
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Koko tarkastelujakson loppupuolen, eli 1990-luvun alusta sen puoliväliin saakka 

palstatilaa sai yhä enemmän kansainvälinen eläinsuojelu ja varsinkin EY ja myöhemmin 

EU nousivat tärkeiksi aiheiksi. Animaliassa kirjoitettiin kansainvälisen ja EY:n tason 

eläinsuojelun tärkeydestä, kerrottiin, kuinka hyvät suhteet järjestöllä on EY:ssä 

toimivaan Eurogroup for Animal Welfareen, jonka tarkkailijajäsenenä se oli160, 

raportoitiin EY:n parlamentin pysyneen kannassaan, jonka mukaan kosmetiikan 

eläinkokeiden on loputtava vuoteen 1998 mennessä ja kerrottiin EY:n komission 

pyrkivän puolittamaan eläinkokeiden määrän161.  

 

Vuodesta 1994 lähtien Animaliassa puhuttiin suoraan siitä, että Suomi mahdollisesti 

liittyisi EU:iin. Vaikka EU:n eläinsuojelupolitiikkaa oli Animaliassa monesti pidetty 

Suomea edistyksellisempänä, nousi pääkirjoituksessa esiin kysymys siitä, miten Suomi 

tulisi pärjäämään kilpailussa Euroopan suurille tehotuottajamaille ja ehdotettiin 

ratkaisuksi eläinsuojelullisten seikkojen erityistä huomioimista. Tekstin mukaan 

suomalaisella pientilalla eläinsuojelullisia parannuksia tuotantoon olisi helpompi 

toteuttaa ja ”suomalainen tuottaja perinteisesti haluaa pitää eläimiä niin, että hän voi 

luoda henkilökohtaisen suhteen eläintensä kanssa”.162  

 

Animalian viittaus EU:n maatalouspolitiikkaan liittyi totta kai yhdistyksen omaan 

ydintehtävään, eli eläinsuojeluun, mutta heijasteli myös laajempaa EU-jäsenyyteen 

liittyvää keskustelua. Juuri maatalouspolitiikka oli yksi EU-jäsenyyteen ja –

kansanäänestykseen liittynyt aihe, jota käsiteltiin laajasti mediassa. Jäsenyyden 

vaikutuksia Suomen maatalouteen käsiteltiin erilaisin laskelmin ja niistä oli paljon 

erimielisyyttä etujärjestöjen ja valtiollisten tutkimusinstanssien välillä. Heikki Heikkilä 

on esittänyt, että juuri maatalouspolitiikka oli yksi niistä harvoista kysymyksistä, joita 

julkisuudessa käsiteltiin kansallisen edun kautta ja jossa erimielisyyden kärjistyivät niin 

näkyvästi. Ay-liike, sosiaalidemokraatit, työnantajat, elintarviketeollisuus ja osittain 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kritisoivat Suomen hallituksen linjaa 

maatalouskysymyksissä, sillä nämä näkivät EU:n maatalouspolitiikan vaikuttavan 

 
160 Viinikainen–Rosqvist Päivi, Kansainvälisyys – tärkeä osa eläinsuojelua. Animalia 1/1993.  
161 Kivivuori Kaarina, Eläinsuojelijoille voitto EY:n kosmetiikkaäänestyksessä. Animalia 2/1993.  
162 Pääkirjoitus. Animalia 2/1994.  
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negatiivisesti Suomeen ja aiheuttavan vastakkainasetteluja. Varsinkin Helsingin 

Sanomissa suomalaisen maatalouden säilyttämisen nähtiin johtavan maatalouden 

kotimaisen tuen kasvuun ja siten vaikuttavan kuluttajahintoihin.163 Ei siis ole ihme, että 

Animalia otti kantaa juuri maatalouskysymykseen ja esitti Suomelle eläinsuojelullista 

lähestymistapaa, jos suomalainen maatalous ei tulisi kuitenkaan pärjäämään 

eurooppalaisen tehotuotannon rinnalla.  

 

Animaliassa esiteltiin, mitä EU tulisi merkitsemään eläinsuojelulle Suomen 

mahdollisesti liittyessä unioniin ja selvennettiin EU:n eläinsuojeluun liittyviä säädöksiä, 

sillä unionissa ei ollut samanlaista yhtä eläinsuojelulakia kuin Suomessa. Animalian 

mukaan EU tulisi vaikuttamaan Suomen eläinsuojelulainsäädäntöön, vaikka Suomi ei 

unioniin liittyisikään ja toisaalta kerrottiin, miten Euroopan neuvostossa tehdyt koe-

eläinsopimukset tulisivat sitovasti osaksi Suomen lainsäädäntöä.164  

 

Kansainvälisen tason eläinasioissa Animaliassa käytettiin lähes säännönmukaisesti 

eläinsuojelu-termiä. Ylivoimaisesti eniten kansainvälisiä eläinsuojeluasioita koskien 

lehdessä kirjoitettiin Euroopan neuvostosta, Euroopan unionista ja ylipäätään 

eläinsuojelusta Euroopassa. Tämä on ymmärrettävää, sillä Euroopan yhdentyessä koko 

Suomen eläinsuojelujärjestöjen kenttä joutui mukautumaan uuteen tilanteeseen, jossa 

suomalaisia eläimiä ja eläinsuojelua koskevat päätökset tehtäisiin ylikansallisessa 

viitekehyksessä. Aarnipuun mukaan Suomen lopulta liittyessä unioniin oli Animalia 

järjestönä jo vuosia valmistautunut tätä muutosta varten ja muun muassa opiskellut 

”EU-kieltä” ja EU:ssa lobbaamista165. Järjestö ehti vielä vuonna 1994 julkaisemaan 

opaskirjan, joka käsitteli EU:ta ja eläinsuojelua, Suomen eläinsuojelutilanteen 

kehittymistä EU:n vaikutuspiirissä ja ylipäätään eläinsuojeluliikkeen tulevaisuutta 

Euroopassa166.  

 
163 Heikkilä Heikki, ”Teemmepä kumman päätöksen tahansa…” EU-keskustelun rakentuminen 

valtavirtamediassa 1992–1994. Artikkeli teoksessa Kansa euromyllyssä. Toim. Ullamaija Kivikuru. 

Yliopistopaino, Helsinki 1996, 79–80, 85–90.  
164 Pääkirjoitus. Animalia 3/1994 ja Viinikainen–Rosqvist Päivi, Mitä EU merkitsee eläinsuojelulle? 

Animalia 3/1994; Rosqvist Päivi, Euroopan Neuvoston eläinsuojelusopimukset. Paperinmakuista 
byrokratiaa? EI, vaan foorumi vaikuttamiselle! Animalia 4/1994. 
165 Aarnipuu 2011, 144.  
166 Mitä EU merkitsee eläimille ja eläinsuojelulle? 1994. 
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EN:n ja EU:n toiminta perustuvat valtioiden välisiin sopimuksiin ja asetusten ja 

direktiivien säätämiseen, joita sitten implementoidaan kansallisella tasolla, joten oli 

oletettavaakin, että Animaliassa puhuttiin ennen kaikkea eläinsuojelusta 

kansainvälisellä tasolla. Vaikka EY:ssa ja myöhemmin EU:ssa toimiva Eurogroup for 

Animal Welfare (nyk. Eurogroup for Animals167) ajoi nimensä mukaan eläinten 

hyvinvointia, olisi Suomen kontekstissa ollut erikoista, jos kotimaassa eläinsuojeluna ja 

eläinsuojelulainsäädäntönä tunnetut termit olisivat korvautuneet Euroopan unionissa 

jollain toisilla termeillä. Maininta eläinten oikeuksistakin liittyi lainsäädäntöön ja sitä 

käytettiin ainoastaan silloin, kun haluttiin korostaa, miten huonosti eläinten oikeudet 

huomioitiin EU:n lainsäädännössä. 

 

Animaliassa suhtautuminen EU:iin muuttui, kun alkoi käydä yhä ilmeisemmäksi, että 

Suomi todella oli liittymässä unioniin. Aluksi Animaliassa keskityttiin kuvailemaan 

muun Euroopan Suomea edistyneempää eläinsuojelua ja toivottiin, että nämä 

edistyneet ajatukset eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista saapuisivat yhdentymisen 

mukana Suomeenkin. Sitten kun jäsenyys alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, 

muuttui suhtautuminen unionin eläinsuojelutoimintaan Animaliassa jossain määrin 

skeptisemmäksi. Varsinkin järjestön vuonna 1994 julkaisemassa EU-oppaassa 

käsiteltiin unionin eläinsuojelun ongelmakohtia ja tuodaan esiin, miten eri tavalla eri 

jäsenvaltiot suhtautuvat eläinsuojelukysymyksiin. Vaikka unionin säädökset olivat vain 

minimivaatimuksia, oli oppaan mukaan vaikea perustella tiukempaa kansallista 

lainsäädäntöä, jos toisissa jäsenmaissa tuottajat saivat toimia näiden 

minimivaatimusten mukaan.168 

 

 

3.3. Eläinten hyvinvointi ja eläinsuojelu kuluttamisena 
 
1980-luvun loppupuolella Animalia-lehti alkoi julkaista aiempaa enemmän eettiseen 

kuluttamiseen liittyviä artikkeleita. Nämä artikkelit toisaalta kannustivat ihmisiä 

 
167 Aarnipuu 2011, 144.  
168 Mitä EU merkitsee eläimille ja eläinsuojelulle? 1994, 42. 
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kuluttamaan tuotteita, joiden tuotannossa ei oltu käytetty eläimiä ja toisaalta 

esittelivät muun muassa luomukasvatusta ja pientiloja esimerkkeinä eläimien kannalta 

parempina tuotantomenetelminä. Samalla näissä artikkeleissa tuotiin usein esiin, 

miten eläinten hyvinvointia voitiin parantaa kuluttamisen avulla.  

 

Vuonna 1986 Animalian pääkirjoituksessa kerrottiin Koe-eläinten Suojelu ry:n tulevasta 

kampanjasta, jonka tavoitteena oli kannustaa ihmisiä huomioimaan eläimet omassa 

elämäntavassaan niin, että tulisi aiheuttaneeksi mahdollisimman vähän kärsimystä 

näille.169  Lehdessä esiteltiin myös erilaisia ”yllättäviä” kulutushyödykkeitä, joiden 

tuotannossa eläimet ovat kärsineet170 ja kerrottiin lisää ”Vapauta eläimet 

elämäntavallasi” –kampanjasta, jonka tarkoituksena oli esitellä eläinystävällistä 

kuluttamista eri näkökulmista lehden tulevissa numeroissa.  Kampanjan 

yhteistyökumppaneina olivat esimerkiksi luontaistuotekaupat, kasvisravintolat ja 

”vihreät” yhdistykset.171 

 

Vuonna 1987 käsiteltiin eläinkokeetonta kosmetiikkaa172 ja ”vapauta eläimet 

elämäntavallasi” –kampanja näkyi artikkelissa, jossa esiteltiin keinoja korvata 

eläinkokeet opetuksessa ja vaadittiin opiskelijoille oikeutta kieltäytyä eläinkokeista173 

Aarnipuu esittää, että siirtymä eläinkokeettomiin tuotteisiin alkoi Suomessa 

nimenomaan kosmetiikasta, sillä kosmetiikkayritykset olivat esimerkiksi 

elintarviketuotantoa riippuvaisempia omasta julkisuuskuvastaan. Koe-eläinten suojelu 

ry oli 1980-luvun lopulla aktiivisesti edistämässä vaihtoehtoista kosmetiikkaa ja 

mainosti sitä ahkerasti. Yhdistys perusti jopa osakeyhtiön hoitamaan 

eläinkokeettoman kosmetiikan maahantuontia.174 

 

Vuonna 1988 lehdessä oli tuotantoeläimiä käsittelevä teemanumero. Pääkirjoituksen 

mukaan 1960- ja 1970-luvuilla karjatiloja rakennettiin tehokkaasti, mutta 1980-luvulla 

 
169 Pääkirjoitus. Animalia 4/1986.  
170 Viinikainen Päivi, Kulutushyödykkeisiin piilotettu kärsimys. Animalia 4/1986.  
171 Viinikainen Päivi, Vapauta eläimet elämäntavallasi. Animalia 4/1986.  
172 Kivivuori Kaarina, Vapauta eläimet kosmetiikkakokeista: osta harkiten! Animalia 1/1987. 
173 Salmi Riitta, Eläinkokeiden korvaaminen opetuksessa. Animalia 3/1987. 
174 Aarnipuu 2011, 109–110. 
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oli herätty pohtimaan eläinten mahdollista pahoinvointia. Kotieläinkasvatuksen 

ongelmien noustua oli kotieläinten käyttäytymisen tutkimus noussut yhä suurempaan 

rooliin, mutta asennemuutos oli hidasta. Tekstin mukaan kotieläinten 

käyttäytymistutkimus sai yhä osakseen paljon naureskelua, mutta toisaalta esimerkiksi 

häkkikanaloiden ongelmallisuuteen oli joissain maissa jo herätty. Tavoitteena olikin 

ajaa yhtä eläinystävällisempiä tuotantotapoja.175 

 

Animaliassa pohdittiin, oliko tehotuotannossa unohdettu eläimet176 ja esiteltiin 

luonnonmukaista kotieläintuotantoa, jossa 

 

”eläimiä pyritään hoitamaan niiden lajinmukaisia tarpeita vastaavasti ja 

eettisiä periaatteita noudattaen. Menetelmien tarkoituksena on tehdä kaikki 

mahdollinen, jotta elävät eliöt, joiden kanssa viljelijä työskentelee (pieneliöt, 

kasvit ja eläimet), tulisivat hänen liittolaisikseen, ei vihollisiksi tai orjiksi.”177 

 

Merkittävää artikkelissa oli, että se kehysti luomueläintuotannon nimenomaan 

ratkaisuksi maatalouselinkeinon ”moniin ongelmiin” ja vaihtoehtoisena 

erikoistumissuuntana. Eläinten hyvinvointi tarjosi siis eläintuottajille mahdollisuuden 

taloudellisiin voittoihin. Samanlainen pohjavire oli artikkelissa, jossa esiteltiin 

suomalaista luomulihaa, sen tuottajia ja tulevaa kaupallista hyödyntämistä. Painopiste 

oli siinä, miten luomun avulla voitiin vastata nousevaan luonnonmukaisten tuotteiden 

kysyntään.178 

 

Viimeinen numero vuonna 1988 nosti aiheeksi teurastuksen ja lehdessä oli useiden 

teurastamoiden valvontaeläinlääkäreiden haastatteluja. Artikkelin mukaan teurastus 

oli todellisuutta ja ”välttämätön paha” niin kauan kuin suurin osa ihmisistä söi edelleen 

lihaa. Lisäksi artikkelin alussa kirjoitettiin: 

 

 
175 Pääkirjoitus. Animalia 3/1988.  
176 Manninen Elmi, Onko eläin unohtunut maatalouden muuttuessa? Animalia 3/1988.  
177 Manninen Elmi, Mikä ihmeen luonnomukainen kotieläintuotanto? Animalia 3/1988.  
178 Manninen Elmi, Agronomi Jukka Rajala: Luomulihaa kaupoissa ehkä jo talvella. Animalia 3/1988. 
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”Kuka valvoo, että eläimiä kohdellaan hyvin ja ne eivät joudu kärsimään? 

Voitaisiinko teurastusprosessia muuttaa inhimillisemmäksi?”179 

 

Nämä kysymykset positioivat artikkelin selvästi eläinsuojelunäkökulmaan, jossa 

eläinten teurastus oli todellisuutta, jonka puitteissa eläinten kärsimystä tuli pyrkiä 

vähentämään mahdollisuuksien mukaan. Tällainen kysymyksenasettelu mahdollisti 

sen, että eläinten teurastaminen ylipäätään voitaisiin suorittaa joidenkin 

”inhimillisyyden” kriteerien mukaisesti huonommin tai paremmin. Animalia-lehdessä ei 

ainakaan tässä artikkelissa tuomittu teurastusta niin, että se olisi yksiselitteisesti väärin 

tai kiellettävä. Artikkeli keskittyi siihen, että jos eläimiä joka tapauksessa tulisi 

kuolemaan teurastuksessa, niin näiden eläinten hyvinvointi pitäisi turvata 

mahdollisimman hyvin. 

 

Tuotantoeläinten hyvinvointi nousi esiin uudestaan syksyllä 1990. Animalian mukaan 

Euroopassa kuluttajat paheksuivat tuotantoeläinten oloja:  

 

”eläin-, ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen aloitteesta tavanomaisten 

tehomenetelmien rinnalle on alettu kehittää vaihtoehtoja. Pyrkimyksenä näissä 

on eläinten hyvinvoinnin parantaminen samalla säilyttäen taloudellinen 

kilpailukyky.”180 

 

Artikkeli esitteli eri puolilla Eurooppaa tapahtuneita lakimuutoksia ja tulevia 

rajoituksia, joilla pyrittiin parantamaan tuotantoeläinten oloja. Sen lisäksi, että artikkeli 

käsitteli näitä asioita eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun näkökulmasta, oli esiin 

nostettu taloudellinen kannattavuus. Esimerkiksi Hollannissa oli aloitettu paikallisten 

eläin- ja ympäristönsuojelujärjestöjen toimesta markkinoida vaihtoehtoista sianlihaa. 

Tässä tapauksessa eläinsuojelujärjestö oli siis itse mukana eläinperäisten ruoka-

aineiden markkinoinnissa, sillä laidunsianlihaa pidettiin eläinten kannalta parempana 

vaihtoehtona. Tämäkin oli yksi osoitus siitä, että eläinsuojeluun kuului ”eettisen” 

 
179 Kivivuori Kaarina, Asiaa teurastuksesta. Animalia 4/1988.  
180 Manninen Emmi, Uusia tuulia Euroopasta – Hiekkakylpyjä kanoille, ulkoilutilaa possuille. Animalia 

3/1990.  
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eläintuotannon edistäminen, sillä sen nähtiin parantavan eläinten oloja enemmän kuin 

jyrkän eläintuotevastaisen linjan. Taloudellisten hyötyjen lisäksi tuotiin esiin, miten 

”sianmaksan A-vitamiiniskandaali”181 oli tuottanut Suomen lihateollisuudelle lähes 60 

miljoonan markan tappiot vuodessa.  

 

Erityismaininnan samassa artikkelissa sai kuvaus valkoisesta vasikanlihasta, jonka 

”tuotanto on ollut eurooppalaisten eläinsuojelijoiden mustalla listalla jo kauan”. 

Valkoisesta vasikanlihasta teki erityisen tuomittavan sen tuotantotapa, jossa valkoisen 

lihan saamiseksi vasikoille aiheutettiin raudanpuutetta. Lisäksi vasikat kasvatettiin 

pienissä yksittäiskarsinoissa ja niille tarjottiin vain nestemäistä ravintoa. Vaikka 

vasikanlihantuotanto olikin Animalia-lehdessä yksi pahimpia eläintuotannon muotoja, 

oli siinäkin saatu markkinoille vasikoille ystävällisempi tuotantomuoto.182 Myös tämä 

viittaa siihen, että Animaliassa eläinten tai edes eläinten poikasten ruoaksi 

hyödyntäminen ei ollut välttämättä suurin ongelma, vaan tuon tuotannon mukanaan 

tuomat kärsimykset eläimille.  

 

Vuonna 1991 Animaliassa esiteltiin kanoja lemmikkieläiminä ja kerrottiin, mitä etuja 

kotikanalan munilla on verrattuna tehotuotannon kanaloihin.  

 

”Ensinnäkin se tarjoa tilaisuuden saada munia ruokapöytäänsä tarvitsematta 

tukea sitä massiivista eläinrääkkäystä, mikä kaupan hyllylle siististi ladottujen 

munakoteloiden takana piilee. Toiseksi kanat ovat mielenkiintoisia 

persoonallisuuksia, joihin tutustuminen avartaa eläintenystävän maailmaa. Kun 

on päässyt läheltä seuraamaan pienen kanayhteisön elämää, oivaltaa aivan 

 
181 Vuonna 1989 suomalaisissa tutkimuksissa paljastui, että maksassa ja erityisesti sianmaksassa oli 

odotettua enemmän A-vitamiina. Esim. Nykänen Helmi, Maksasta tuli yhdessä yössä odottavan äidin 
kauhistus – "Yhdeksän uutisissa kerrottiin, seuraavana päivänä sitä ei saanut olla missään". Yle uutiset 
14.5.2017 < https://yle.fi/uutiset/3-9601225> [luettu 12.2.2021] ja Lehtonen Juha Matias, Maksan 
maine meni 1980-luvulla yhdessä yössä, ja moni karttaa sitä yhä – asiantuntija kertoo, mitkä huolet ovat 
turhia ja mihin on aihetta. HS 18.12.2019. < https://www.hs.fi/ruoka/art-2000006347059.html> [luettu 
12.2.2021] 
182 Manninen Emmi, Uusia tuulia Euroopasta – Hiekkakylpyjä kanoille, ulkoilutilaa possuille. Animalia 

3/1990.  

https://yle.fi/uutiset/3-9601225
https://www.hs.fi/ruoka/art-2000006347059.html
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uusin silmin senkin, kuinka törkeitä häkkikanalat, broilerikasvattamot ja muut 

nykyisen tehomaatalouden keskitysleirit todella ovat.”183 

 

Lainauksesta käy ilmi, että eläintuotannon ongelmana oli ”massiivinen eläinrääkkäys”, 

jona tehotuotantoa pidetään. Kotikanaloissa ihminen voi itse varmistua siitä, että 

kanojen hyvinvoinnista huolehditaan ja samalla sai tarkkailla sivusta kanojen elämää. 

Oletuksena oli, että kanojen hyvinvoinnista kiinnostunut ihminen on eläinten ystävä ja 

haluaa tarjota kanoille mahdollisuuden elää ”luonnonmukaisesti” ihmisen lemmikkinä.  

 

Animaliassa jaettiin myös ohjeita, miten eläinten hyvinvoinnin voi ottaa huomioon 

omissa kulutusvalinnoissaan. Ruoantuotannossa esiin nostettiin ”vääristynyt 

eläintenpito” eli tehotuotanto ja kerrottiin eri lihalajien matkasta elävästä eläimestä 

ihmisten lautasille. Kala kehotettiin pyydystämään itse tarpeeksi usein tarkistettavalla 

katiskalla ja kerrottiin, että luomulihan kohdalla kannatti itse selvittää lihan alkuperä, 

sillä luomustandardit mahdollistivat monenlaisen eläintenpidon.184 Tässäkin 

artikkelissa lähtökohtana oli, että eläimiä tuli joka tapauksessa kuolemaan ihmisten 

ruokailutottumusten vuoksi, joten oli parasta neuvoa, miten se tapahtui 

mahdollisimman vähän kärsimyksiä aiheuttaen.  

 

Nämä esimerkit tukevat Aarnipuun esittämää näkemystä, jonka mukaan 1980-luvulla 

Koe-eläinten Suojelu ry uskoi, että kuluttajien valistaminen ja muu maltillinen toiminta 

toisi kestävämpiä tuloksia kuin muualla maailmassa yleistyvä suora toiminta ja 

sabotaasi.185 Vaikka Animalia-lehdessä käsiteltiin vuosina 1975–1985 jonkin verran 

eläinystävällisiä tuotteita, nousi kuluttajuus aivan eri tavalla eläinsuojelun kannalta 

keskeiseen rooliin tämän luvun tarkastelujaksolla vuosina 1986–1994. Eläinkokeeton 

kosmetiikka, kotikasvatus ja luomutuotanto olivat keinoja, joiden avulla eläimiä 

voitaisiin suojella tehotuotannon kärsimyksiltä ja parantaa näiden hyvinvointia. 

Aikaisemmin eläinten hyvinvointi oli lehden sivuilla ollut selvästi kytköksissä 

 
183 Tengvall Helena, Tuoreita munia omalta lemmikiltä? Kotikanala takaisin kunniaan! Animalia 3/1991.  
184 Tengvall Helena, Kulutustavaroiden taustaa, osa 1: valitse ja vaikuta ruokakaupassa. Animalia 

2/1992.  
185 Aarnipuu 2011, 115.  
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eläinsuojelulainsäädäntöön. Nyt se alkoi kuitenkin liittyä yhä kiinteämmin myös 

aktiiviseen kuluttamiseen ja ihmisten arkielämässä tapahtuviin poliittisiin valintoihin.  

 

Koe-eläinten Suojelu ry:n valitsi vuonna 1987 uudeksi puheenjohtajaksi Päivi 

Rosqvistin ja lanseerasi samalla jo aiemmin mainitun ”Vapauta eläimet 

elämäntavallasi” –kampanjan, joka Aarnipuun mukaan viesti laajemmin yhdistyksen 

linjasta. Hän esittää, että kampanjointi kulutusvalintojen eläinystävällisyyden puolesta 

oli vielä 1980-luvun Suomessa ”melko vaikeaa ja turhauttavaa”.186 Täysin sattumaa 

kampanjointi kulutusvalintojen puolesta 1980-luvun loppupuolella tuskin oli, sillä 

Suomessa siirryttiin 1980-luvulla ”runsauden yhteiskuntaan”, jossa aineellisen 

hyvinvoinnin taso nousi tasaisesti. Ihmisillä oli käytettävissä enemmän rahaa ja 

ravinnon osuus kokonaiskulutuksesta pieneni jo 1960- ja 1970-luvuilla. Kun ravinnossa 

tärkein määrittävä tekijä ei ollut enää hinta, vaan siirryttiin enemmän kohti mielihyvän 

etsimistä, tuli ruoasta ja sen nauttimisesta harrastus. Visa Heinonen on esittänyt, että 

eräitä ruoankulutuksen trendejä 1980-luvun lopulla olivat nimenomaan lihan ja 

makkaroiden kulutuksen kääntyminen laskuun ja terveiden elämäntapojen 

tavoittelemisesta tuli yleisempää.187  

 

Lisäksi Suomen maataloustuotanto kävi 1970-luvulta lähtien läpi voimakasta 

rakennemuutosta, jossa tuotanto tehostui nopeasti ja eläinten asema tehotuotannossa 

nousi keskusteluun.188 Animalia oli yrittänyt herättää Aarnipuun mukaan keskustelua 

eläinten asemasta tehotuotannossa jo 1960-luvulta lähtien, mutta heikoin tuloksin. 

Järjestö oli joutunut painottamaan aiemmin kuluttajien hyötyä eikä niinkään eläinten 

hyvinvointia.189 Nyt tilanne oli selvästi jo toinen. 

 

 
186 Aarnipuu 2011, 115–116.  
187 Heinonen Visa, Näin alkoi ”kulutusjuhla”. Suomalaisen kulutusyhteiskunnan rakenteistuminen. 

Artikkeli teoksessa Hyvää elämää: 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta. Toim. Kaarina Hyvönen, 

Anneli Juntto, Pirjo Laaksonen ja Päivi Timonen. Kuluttajatutkimuskeskus, Helsinki 2000, 17–18.  
188 Konttinen Esa, Totuudet muutosten kourissa. Artikkeli teoksessa Liike-elämää: vastakulttuurinen 

radikalismi vuosituhannen vaihteessa. Toim. Piritta Juppi, Jukka Peltokoski ja Miikka Pyykkönen. 
Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2003, 125–127.  
189 Aarnipuu 2011, 40.  
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Animaliassa 1980-luvun loppupuolella alkanut eläinystävällisen kulutuksen puolesta 

kampanjointi osui yksiin laajemman kulutuksen ja politiikan yhdistymisen kanssa. 

Poliittinen kuluttaminen (political consumerism) terminä esiteltiin ensimmäistä kertaa 

tiettävästi 1990-luvun puolivälissä tanskalaisessa Kopenhagen Institut for Future 

Studiesissa, mutta sen kuvaama ilmiö oli tätä vanhempi. Poliittinen kuluttaminen 

määritellään sellaiseksi kuluttamiseksi, jossa kuluttajat ilmaisevat kuluttamisen kautta 

myös ei-taloudellisia arvojaan, kuten eläinten ja ihmisoikeuksien kunnioittamista tai 

ympäristön suojelua. Poliittinen kuluttaminen on noussut Magnus Boströmin, Andreas 

Føllesdalin, Mikael Klintmanin, Michele Michelettin ja Mads Sørensenin mukaan yhä 

tärkeämmäksi poliittisen toiminnan muodoksi perinteisen kansallisvaltiokeskeisen 

puoluepolitiikan rinnalle.190  

 

Kuluttajuus poliittisen toiminnan keinona ei ollut Suomessa myöskään yksin Animalia-

lehdessä tapahtunut käänne, vaan osa laajempaa kehitystä. Suomessa 1980-luvulla 

alkanut muutos kilpailutaloudeksi191 ei voinut olla vaikuttamatta myös yhdistysten ja 

kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Vihreä liike, johon eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikekin itsensä halusi kovasti samaistaa, keskittyi 1980-luvulla omassa 

toiminnassaan elämäntapaan liittyvään politiikkaan, joka suuntautui poispäin 

valtiosta192 ja kohti omien valintojen poliittisuutta.  

 

Myös Martti Siisiäinen viittaa 1980-luvulla tapahtuneeseen ”hiljaiseen 

vallankumoukseen”, jossa kollektiivisessa toiminnassa tapahtui muutoksia, jotka eivät 

suoraan näy institutionaalisen kollektiivisen toiminnan mittareilla, eli esimerkiksi 

yhdistysrekisteröinneissä tai jäsenluvuissa.  Uudet liikkeet toimivat julkisuudelta 

suojassa ja esiintyivät lähinnä näyttävien operaatioiden avulla. Sen sijaan ne 

 
190 Boström Magnus, Føllesdal Andreas, Klintman Mikael, Micheletti Michele and Sørensen Mads P., 
Studying political consumerism. Artikkeli teoksessa Political consumerism: its motivations, power, and 
conditions in the Nordic countries and elsewhere. Proceedings from the 2nd 118 International Seminar 
on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004. Toim. Magnus Boström, Andreas Føllesdal, Mikael 
Klintman, Michele Micheletti and Mads P. Sørensen. TemaNord, Kööpenhamina 2005.  
<http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700860/FULLTEXT01.pdf> 
[luettu 22.2.20201], 9–10.  
191 Alasuutari Pertti, Tasavalta – Sodan jälkeisen Suomen kaudet ja trendit. Vastapaino, 2017 Tampere, 

354–355. 
192 Ibid, 381.  

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:700860/FULLTEXT01.pdf
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keskittyivät muuttamaan arkielämän eri puolia poliittisiksi. Esimerkkinä tällaisesta 

toiminnasta Siisiäinen mainitsee Koijärvi-liikkeen, joka toi ensimmäistä kertaa tällaisen 

”häiritsevän toiminnan tyypin” suomalaisten tietoisuuteen vuonna 1979.193 Vaikka 

Koe-eläinten suojelu ry. ei itse lukeutunut niinkään tällaisiin aktionistisiin toimijoihin, 

toi se jäsenlehdessään esiin tätä arkielämän vaikuttamisen puolta. 

 

 

3.4. Eläinten oikeudet filosofisena kysymyksenä 
 

Eläinten oikeudet filosofisena kysymyksenä nousivat tämän luvun tarkastelujaksolla 

esiin selvästi aiempaa enemmän. Olen rajannut eläinten oikeudet filosofisena 

kysymyksenä tarkoittamaan ennen kaikkea akateemista keskustelua, pohdintaa 

eläinkokeiden etiikasta ja Suomeen rantautuvaa moraalifilosofista debattia. Erotan 

tämän keskustelun lainsäädännölliseen näkökulmaan painottuvasta oikeus-termin 

käytöstä, jota on käsitelty omassa alaluvussaan. 

 

Lehdessä julkaistiin paljon suoraan eläinoikeusfilosofiaan liittyviä tekstejä, kuten 

vuonna 1987 Helsingin yliopiston filosofian laitoksen tutkija Heta Häyryn haastattelu. 

Häyry oli Animalian mukaan puolisonsa kanssa ”käytännöllisen etiikan uranuurtaja 

maassamme”. Haastattelun mukaan käytännöllinen etiikka oli Suomessa vielä uusi 

ilmiö ja kysymys eläinten oikeuksista oli rantautunut maahan vasta nyt. Häyry viittasi 

Peter Singeriin ja samalla rinnasti Suomessa nyt käydyn keskustelun eläinten 

oikeuksista juuri Singerin ajatuksiin ja sitä kautta uuteen, nousevaan 

eläinoikeusliikkeeseen. Lisäksi samassa artikkelissa haastateltiin myös filosofian 

opiskelijaa Leena Vilkkaa, joka oli tekstin mukaan osallistunut aktiivisesti eläinten 

oikeuksista käytyyn keskusteluun. Hänen mukaansa filosofian opiskelijoiden 

ainejärjestö Dilemma oli julkaisemassa kirjaa eläinten oikeuksista filosofis-moraalisena 

kysymyksenä.194  

 

 
193 Siisiäinen 1990, 71.  
194 Eläinten oikeudet filosofin näkökulmasta. Animalia 4/1987.  
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Samassa numerossa julkaistiin myös Heta ja Matti Häyryn artikkeli eläinten oikeuksista 

ja tutkijan vastuusta. Heidän mukaansa eläimillä tuntevina eläminä oli oikeus elää 

vapaana turhasta kärsimyksestä ja tätä kärsimystä sai eläimille tuottaa vain samoilla 

ehdoin kuin ihmisillekin. He erittelivät artikkelissaan niitä tilanteita, joissa ihmisille sai 

tuottaa kipua ja kärsimystä ja päätyivät siihen, että moraalisesti tutkijoiden oli oikein 

käyttää vain vapaaehtoisia koehenkilöitä tai itseään. Eläinkokeita tulisi tästä syystä 

säännellä, jos tutkijat itse eivät ymmärtäisi ottaa eläinten kärsimystä huomioon.195 

Vaikka tämän artikkelin vaatimus on tietyllä tapaa maltillinen niin, että siinä ei vaadittu 

kaikkien eläimillä tehtävien kokeiden kieltämistä, oli siinä vahva moraalinen näkemys, 

että eläimille minkään kivun tuottaminen ilman näiden suostumusta tai ilman näille 

itselleen koituvaa selvää hyötyä oli väärin.  

 

Vuonna 1992 lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin sitä, miten eläinkokeiden tekijät 

saataisiin mukaan pohtimaan koe-eläinetiikkaa. Vastaukseksi ehdotettiin eettisen 

pohdinnan sisällyttämistä koe-eläintutkijoiden koulutukseen. Lisäksi pääkirjoituksessa 

nimettiin useita eläinetiikkaa käsitteleviä teoksia, kuten ”Heta Häyryn ym. toimittama 

Eläin Ihmisten Maailmassa sekä Peter Singerin Oikeutta Eläimille”.196  Uudenlainen 

eläinoikeusajattelu pyrittiin siis Animaliassa melko pian liittämään osaksi käytännön 

tieteellistä tutkimustyötä. Tämä ei ole ihme, sillä Koe-eläinten suojelu ry keskittyi 

1990-luvun vaihteen molemmin puolin vielä vahvasti koe-eläinten aseman ja olojen 

parantamiseen, vaikka yhdistyksen nimenvaihtoon ja painopisteisiin liittyvä keskustelu 

ajoittui samalle aikajaksolle. 

 

Animaliassa julkaistiin vuosien 1986 ja 1994 välillä artikkeleita muun muassa 

kristinuskon ja eläinten oikeuksien suhteesta sekä kristityn vastuusta eläinten 

hyvinvoinnista197, Peter Singerin filosofiasta ja eläinten oikeuksista 

kaunokirjallisuudessa198 ja vertailua muinaisen Egyptin eläinten kunnioituksen ja 

 
195 Häyry Heta ja Häyry Matti, Tiede, tuska ja tutkijan vastuu. Animalia 4/1987.  
196 Pääkirjoitus. Animalia 3/1992.  
197 Hiltunen Liisi, Onko ihminen ylittänyt valtuutensa? Animalia 3/1988.  
198 Vesanen Raili, Eeva Kilpi toi eläinten oikeudet kaunokirjallisuuteen – Eläimissä ja kasveissa on 

kaikkeuden tieto. Animalia 1/1987.  
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palvonnan sekä nykyaikaiseen tehotuotannon ja hyväksikäytön välillä199. Lisäksi 

lehdessä esiintyi eläinsuojelun ja eläinoikeusajattelun erojen erittelyä ja 

ympäristöetiikan esittelyä. Artikkelin mukaan eläimellä oli itseisarvo ja tästä seuraavia 

oikeuksia eikä eläimiä ollut koskaan oikeutta kohdella vain välineenä.200 

 

Käytännölliseen etiikkaan liittyvän keskustelun lisäksi Animaliassa uutisoitiin useita 

kertoja erilaisista eläinoikeustematiikkaan liittyvistä tapahtumista. Esimerkiksi 

Helsingin yliopiston filosofian ainejärjestö Dilemma järjesti vuonna 1988 seminaarin, 

jossa eläinten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä pohdittiin niin teoreettiselta kuin 

käytännölliseltäkin kannalta. Teoreettiset kysymykset käsittelivät muun muassa sitä, 

pystyikö eläin tuntemaan kipua ja oliko kivun tuottaminen väärin ja kuinka kehittynyt 

eläinten tietoisuus oli. Artikkelin mukaan 

 

”keskustelua eläinten oikeuksista värittää ja vaikeuttaa ihmiskeskeinen 

maailman tarkastelu; yhäkin eläimiä vaaditaan esittämään vaatimukset 

oikeudenmukaisesta ja tasavertaisemmasta kohtelusta ihmisen ehdoin, yhäkin 

ihminen kieltäytyy tarkastelemasta maailmaa eläimen näkökulmasta.”201 

 

Seminaarin käytännön kysymyksiä käsittelevässä osuudessa esiin nousi, että jo 

tällaisen filosofisen seminaarin järjestäminen oli osoitus ihmisten ajatustavoissa 

käynnissä olevasta muutoksesta, vaikka muutos ei vielä välttämättä käytännössä 

näkynytkään. Jutussa kirjoitettiin, että 

 

”[i]hmisen suhde eläimeen mielletään yhä riisto- ja hyväksikäyttösuhteena; 

eläinten »suojeleminen» on omaisuuden suojelemista, siksi tarpeetonta 

julmuutta on vältettävä. Itse suhteen oikeutusta tehomaatalous, turkistarhaus, 

eläintarhat, eläinkilpailujen järjestäjät jne. eivät edelleenkään näytä asettavan 

kyseenalaiseksi.”202 

 
199 Vilkka Leena, Egyptin kissajumalattaret ja eläinten kunnioittamisen etiikka. Animalia 1/1994.  
200 Ibid.  
201 Laitila Teuvo, Eläin ihmisten maailmassa. Animalia 3/1988.  
202 Ibid.  
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Seuraavassa numerossa oli reportaasi vaihtoehtotutkimussäätiö FRAMEn (Fund for 

Replacement of Animais in Medical Experiments) ja Englannin Eläinlääkäriseuran 

(British Veterinary Association) Nottinghamissa järjestetystä The Status of Animals –

konferenssista. Artikkeli esitteli joitain konferenssissa pidettyjä esitelmiä, joita Koe-

eläinten suojelu –yhdistyksen edustajat olivat kuulemassa. Jutussa kerrottiin filosofisen 

argumentoinnin tärkeydestä, kun Liverpoolin yliopiston professori Stephen Clark pohti 

esimerkiksi sitä, oliko luonnollinen ja väkivaltainen kuolema parempi kuin ”luonnoton”, 

voiko joku tai jokin hyvin jos se ei tiedä paremmasta ja mikä ero oli eri eläinlajien 

syömisellä. Lisäksi etiikan osioon oli valittu esiteltäväksi länsimaisen kristillisyyden 

näkökulma vastuuntuntoon ja esimerkiksi elämän kunnioittamiseen.203  

 

1990-luvun alussa eläinsuojeluliitto Animalia ja Juliana von Wendtin Säätiö Tieteen 

Edistämiseksi Ilman Eläinkokeita järjestivät juhlavuosiensa kunniaksi symposiumin, 

jossa käsiteltiin tutkimuksen etiikkaa. Animalia-lehdessä julkaistu artikkeli 

symposiumista esitteli käytännön tieteenteon etiikkaa ja sitä, miten eläinkokeiden 

parissa työskentelevät tutkijat voisivat omassa työssään pyrkiä minimoimaan eläinten 

kärsimyksen ja kunnioittaa näitä. Professori Timo Airaksinen Helsingin yliopiston 

”käytännön filosofian” laitokselta käsitteli kuitenkin omassa esitelmässään eläinten 

hyödyntämisen problematiikkaa laajemminkin ja esitti, että pelkkä lääkärin pätevyys ei 

ollut riittävä mittari arvioimaan eläinkokeiden oikeutusta, vaan asia ”vaatii laajempaa 

filosofista pohdintaa”.204 

 

Artikkeleista huomaa, että filosofinen keskustelu eläinten oikeuksista ja niiden 

soveltamisesta eläinten lähtökohdista antroposentrismin sijaan olivat vielä 1980-luvun 

lopulla ja 1990-luvun alussa Suomessa uusia ajatuksia, joita pohdittiin lähinnä 

teoreettisella tasolla. Vaikka Koe-eläinten suojelu ry. pyrki reformeihin, joiden avulla 

eläimille ”tarpeeton” kivun aiheuttaminen loppuisi ja eläintuotannossa kiinnitettäisiin 

 
203 Lassila Ora ja Kivivuori Kaarina, The Status of Animals: eläimen rooli ihmisen maailmassa. Animalia 

4/1988.  
204 Manninen Emmi, Tarjolla juhlasymposiumissa: Uutta tutkimuksen etiikkaa ja vaihtoehtoja 

eläinkokeille. Animalia 3/1991.  
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huomiota eläinten hyvinvointiin, oli sen puheenjohtaja Päivi Viinikainen yksi 

seminaarin puhujista. Viinikainen peräänkuulutti ihmisten eläinsuhteen muutosta niin, 

että eläinten riiston ja hyväksikäytön oikeutus kyseenalaistettaisiin. 

 

Eläinten oikeudet puhuttivat 1980-luvun vaihteessa myös valtakunnanmediassa. 

Vuonna 1989 Animalia-lehti julkaisi Heta ja Matti Häyryn kannanoton professorien 

Juhani Pietarisen ja Urpo Harvan Helsingin Sanomissa esittämiin näkemyksiin eläinten 

ja luonnon arvosta. Häyryjen mukaan Pietarisen ja Harvan näkemyksiä yhdisti ajatus 

siitä, että muilla kuin ihmisillä ei ollut moraalisia oikeuksia. Häyryt argumentoivat tätä 

näkemystä vastaan, mutta esittivät, että 

 

”Hl-viruksen ja sudenkorennon oikeuksista puhuminen on epäilemättä 

hölynpölyä, mutta »korkeammilla» eläimillä voi hyvinkin olla samanlaisia 

tuntemuksia kuin ihmisillä, eikä niiden suojaaminen moraalisten oikeuksien 

verholla näytä lainkaan turhalta tai mahdottomalta.” 205 

 

ja 

 

”Puiden ja sudenkorentojen esteettinen itseisarvo voitaisiin tällöin erottaa sian 

oikeudesta elää sianarvoista elämää karsinassaan, karhun oikeudesta olla 

joutumatta tuskalliseen ansaan ja kissan oikeudesta olla tulematta kidutetuksi 

hengiltä lääketieteellisessä kokeessa.”206 

 

Eläinten oikeuksista käytiin siis 1990-luvun vaihteessa filosofista keskustelua, jota 

julkaistiin Animalia-lehden kaltaisen eläinsuojelujärjestön jäsenlehden lisäksi Helsingin 

Sanomissa usean julkaistun tekstin verran ja siihen osallistuivat professoritasolla 

keskenään eri näkemyksiä edustavat henkilöt. Toisaalta Häyryjen julkaisema teksti 

osoittaa, että ainakaan heidän Animalia-lehdessä julkaistu näkemyksensä ei suoraan 

antanut kaikille eläimille itseisarvoa ja oikeuksia, vaan näki, että ilmeisesti älyllisiltä ja 

 
205 Häyry Heta ja Häyry Matti, Elävien olentojen itseisarvosta ja oikeuksista. Animalia 3/1989.  
206 Ibid.  
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kognitiivisilta kyvyiltään ”korkeammat” eläimet ansaitsivat erilaisia oikeuksia kuin 

esimerkiksi hyönteiset. 

 

Nämä ovat hyviä esimerkkejä niistä filosofisista ja teologisista pohdinnoista, joita 

Animalia-lehdessä alkoi tällä tarkastelujaksolla esiintyä yhä enemmän. Eläinten 

oikeuksista keskusteltiin niin lehden sivuilla kuin laajemmin tiedemaailmassa hyvin 

vilkkaasti juuri 1990-luvun alkupuolella. Radikaali eläinoikeusliike muodostui ja laiton 

toiminta alkoi Suomessa juuri tuolla samalla ajanjaksolla. Esa Konttinen ja Jukka 

Peltokoski huomauttavat, että vaikka vuoden 1995 turkistarhaiskut Pohjanmaalla 

helposti näyttäytyvät uuden eläinoikeusliikehdinnän alkuna, on tätä 

kulminaatiopistettä ja mediaan murtautumista edeltänyt hiljainen kehkeytymisen 

vaihe.207  

 

On vaikea arvioida, miten paljon suomalainen akateeminen keskustelu vaikutti suoran 

toiminnan aktivisteihin. Iso osa esimerkiksi Oikeutta eläimille –järjestön perustajista oli 

pettynyt Animalian kaltaisiin institutionalisoituneisiin eläinsuojelujärjestöihin ja ennen 

kaikkea niiden sovinnaisiin taktiikoihin208, joten ei liene kuitenkaan kaukaa haettua, 

että Animalia-lehdessä käytyä eläinoikeuskeskustelua kuitenkin seurattiin jossain 

määrin myös radikaalimmissa eläinoikeuspiireissä. Toisaalta eläimet ylipäätään 

nousivat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteiksi vasta 1970- ja 1980- luvuilta 

alkaneen sosiologisen eläintutkimuksen ja 1970-luvulta alkaneen eläinetiikan myötä209. 

Suomeen keskustelu rantautui juuri 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa, jos Animalia-

lehden aineistoja tarkastelee. Sekä radikaali eläinoikeusliike että tieteellinen 

keskustelu eläinten oikeuksista näyttävät siis ajoittuvan samalle ajanjaksolle. 

 

Eläinten oikeuksia ja ympäristöliikettä käsiteltiin Animaliassa 1990-luvun vaihteessa 

muutamassa artikkelissa. Lehdessä julkaistiin reportaasi kansainvälisestä 

konferenssista Oxfordissa, jossa käsiteltiin eläinten hyvinvointia ja eläinten pidon 

 
207 Konttinen ja Peltokoski 2004, 11.  
208 Tuomivaara 1998, 28–33. 
209 Ung-Lanki Sari, Yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia eläinten asemaan yhteiskunnassa ja tieteessä. 

Artikkeli teoksessa Eläinkokeet Suomessa. Toim. Paula Hirsjärvi, Marianna Norring ja Laura Uotila. Into 
Kustannus, Helsinki 2019, 41–43.  
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ympäristövaikutuksia. Artikkelissa tuotiin esiin, kuinka pohdinta eläinten ja luonnon 

hyväksikäytön yhtäläisyyksistä jäi kovin ohueksi eikä esimerkiksi ekofeminisistä 

näkökulmaa tuoda esiin. Sen mukaan 

 

”yhteys ympäristönsuojelun ja eläinsuojelun välillä on siinä, että vaikka eläinten 

hyväksikäyttö ei aiheutakaan sellaista ympäristön laadun huononemista, mitä 

luonnon hyväksikäyttö aiheuttaa, itse toiminnan rakenne on sama. Nimittäin 

hierarkinen, patriarkaalinen ja dualistinen ajattelurakenteemme luokittaa 

todellisuuden käsitepareina — ihminen/eläin, ruumis/sielu, mies/nainen, 

järki/tunne — siten, että pidämme edellistä arvokkaampana kuin 

jälkimmäistä”210  

 

Artikkelin mukaan ne, jotka vastustivat välineellistävää käsitystä eläimistä ja luonnosta, 

olivat ”kaikki vihreää liikettä”.211  

 

Toinen artikkeli eläin- ja ympäristöliikkeen suhteesta pohti sitä, miten näkökulmat 

eläinten itseisarvosta ja eläinyksilöiden oikeuksista olivat sovitettavissa yhteen 

ympäristönsuojelun kanssa, jossa pääpaino oli lajien ja luonnonalueiden suojelussa, ei 

yksilöissä. Vaikka artikkelin aiheena olikin näiden kahden liikkeen ja erilaisten 

näkökulmien yhteensovittaminen, esitettiin siinä hyvin selvästi uuden 

eläinoikeusliikkeen teesit eläinten oikeuksista: 

 

”Eläinten oikeuksien merkittävin puolustaja on amerikkalainen Tom Regan. 

Reganille (1988) eläinten oikeudet eivät merkitse vain humaanimpaa tapaa 

kohdella eläimiä, vaan totaalista eläinkokeiden, maatalouden eläintuotannon 

ja metsästyksen kieltämistä: järjestelmä, joka sallii meille käsityksen, että 

eläimet ovat meidän resurssimme ja meitä varten — syötäviksi, turkiksiksi, 

 
210 Vilkka Leena, Eläinten hyvinvointi ja ympäristö – konferenssi Oxfordissa: Eläinsuojelun ja 

ympäristönsuojelun yhteneväisyys. Animalia 4/1990.  
211 Ibid.  
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lääketieteellisiin kokeisiin uhrattaviksi, metsästettäviksi, on perustavasti 

väärä.”212 

 

Kytkös ympäristöliikkeeseen nousi Animaliassa esiin taas juuri silloin, kun suomalainen 

ympäristöliike oli uudelleen nousussa. Siisiäisen mukaan suomalaisen liikesektorin 

radikaaleinta osaa edustanut ympäristöliike koki toisen huippukautensa juuri 1990-

luvun vaihteen aikoihin213, joten Animaliassa voitiin taas pyrkiä liittämään oma 

toiminta laajemmin yhteiskunnallista huomiota saaneeseen liikkeeseen.  

 

Toisaalta artikkeleiden sisältö oli myös osittain kriittinen ympäristöliikettä kohtaan, 

sillä sen nähtiin helposti unohtavan eläimet yksilöinä. Tämä on kiintoisa ilmiö, sillä ei 

mennyt kauaakaan, kun uudenlainen eläinoikeus- ja ympäristöliikehdintä alkoi 1990-

luvun alkupuolella. Ville Lähde on esittänyt, että tämä uudenlainen kumouksellinen 

ympäristö- ja eläinliike halusi irtautua ”keskiluokkaistuneista eläinoikeusliikkeestä ja 

vihreästä liikkeestä”, kuten Animaliasta ja Greenpeacesta214. Molemmat Animaliassa 

julkaistut artikkelit on kirjoittanut järjestön silloinen puheenjohtaja Leena Vilkka, joka 

oli akateemisella tasolla se, joka uudenlaista ympäristö- ja eläinoikeusajattelua 

Suomeen toi. Järjestön positio 1990-luvun alkupuolella suhteessa radikaaliin 

liikehdintään ei ole siis täysin yksiselitteinen. 

 

Peter Singer nousi Animalia-lehdessä esille 1990-luvun alkupuolella muutamassakin 

numerossa. Vuonna 1991 ilmestyi hänen Animal Liberation –kirjansa ensimmäinen 

suomenkielinen versio, Oikeutta eläimille, 16 vuotta alkuperäisteoksen jälkeen. Kirjasta 

kertovassa artikkelissa kerrottiin vuoden 1975 mullistaneen koko eläinsuojeluliikkeen, 

kun Animal Liberation –teos aikaansai niin suuria muutoksia, että koko uudenlaisen 

eläinoikeusliikkeen katsottiin syntyneen sen pohjalta. Artikkeli painotti ennen kaikkea 

Singerin teoksen filosofista antia, sillä se ”selvittää varsin yksinkertaisesti, kummallisiin 

 
212 Vilkka Leena, Eläinten oikeudet ja ympäristönsuojelu. Animalia 1/1991.  
213 Siisiäinen 1998, 229.  
214 Lähde Ville, Muutoksen kevät ja ympäristövallankumous. Artikkeli teoksessa Ruohonjuurista 

elämänpuuksi: suomalainen vaihtoehtoliikehdintä. Toim. Tuula Heima-Tirkkonen, Tarja Kallio-Tamminen 
ja Tove Selin. Vihreä Sivistysliitto ry, Helsinki 1996, 148–149.  
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termeihin sortumatta, miten on mahdollista aukottomasti puolustaa eläinten 

oikeuksia”215.  

 

Samassa numerossa oli teoksen esittelyn lisäksi Singerin kommentti teoksen 

suomenkielisestä laitoksesta. Hän kiitti Eläinsuojeluliitto Animaliaa ja kirjan 

kääntämiseen ja julkaisemiseen osallistuneita ihmisiä. Singer kirjoitti, että 

 

”[a]ina nykyaikaisen eläinten oikeuksien liikkeen syntyyn asti suurin osa 

eläinsuojelujärjestöistä perusti toimintansa käsitykselle, että eläimet 

ansaitsevat suojelua vain silloin, kun omat etumme eivät ole vaarassa”216 

 

ja  

 

”Eläinten oikeuksien puolustajat kyseenalaistavat lajimme oikeuden olettaa, 

että meidän intressimme ovat aina etusijalla. He haluavat ulottaa sellaiset 

perusmoraaliset käsitteet kuin tasa-arvon ja oikeudet myös eläimiin.”217 

 

Lisäksi Singer tarkensi, että eläimillä ei tietenkään voi olla äänioikeuden tai 

sananvapauden kaltaisia oikeuksia, mutta että näiden omat intressit tulisi kuitenkin 

ottaa huomioon mahdollisimman hyvin.218  

 

Singeriin palattiin heti lehden seuraavassa numerossa, kun hän oli Eläinsuojeluliitto 

Animalian ja Helsingin yliopiston filosofian laitoksen vieraana Suomessa. Lehdessä 

julkaistiin Singerin lehdistötilaisuuden pohjalta kirjoitettu artikkeli, jossa avattiin tämän 

ajattelua. Singer teki selvän eron ”perinteisen eläinsuojelun” ja ”uuden ajan 

eläinsuojelun” eli ”eläinten vapautusliikkeen” välillä. Perinteinen eläinsuojelu oli 

kiinnostunut söpöjen eläinten ja omien lemmikkien suojelusta samalla kun 

 
215 Viinikainen Päivi, Animal Liberation – oikeutta eläimille. Animalia 4/1991.  
216 Peter Singer, Kirjailijan huomioita Animal Liberationin suomenkielisestä laitoksesta. Animalia 4/1991. 

Suomentanut Päivi Viinikainen 
217 Ibid.  
218 Ibid.  
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tuotantoeläinten käyttö hyväksyttiin, kun taas eläinten vapautusliikkeessä ei tällaista 

jakoa ollut.  

 

Artikkelissa avattiin Singerin laajempaa eettistä ja muuta filosofista ajattelua sekä 

nostettiin esiin hänen kantansa eläinoikeuksien nimissä tehtyihin väkivallantekoihin, 

jotka tämä ehdottomasti tuomitsi. Singerin mukaan väkivallattomuus ja kivun 

välttäminen olivat niin suuressa osassa eläinoikeusajattelussa, ettei väkivalta voinut 

kuulua liikkeen toimintaperiaatteisiin. Sen sijaan laitonta toimintaa Singer ei 

yksiselitteisesti vastustanut, vaan vertasi sitä orjien piilottamiseen tai natsien 

vastustamiseen.  

 

Singer otti kantaa myös käytännön eläinsuojelutyön realiteetteihin ja esitti, että vaikka 

lopullisena tavoitteena olisikin eläinten vapauttaminen, voitaisiin tiettyjä välitavoitteita 

hyväksyä, jos nämä todella parantaisivat eläinten oloja. Samalla tulisi kuitenkin aina 

huolehtia, ettei hyväksyttäisi mitä tahansa näennäisparannuksia. Singer myös 

huomautti, että eläinoikeusliike on saanut jo aikaan mittavia muutoksia, kun otti 

huomioon, että ihmiskeskeinen ajatusmalli oli ollut vallalla aina Aristoteleen ajoista 

lähtien.219  Tämä ajatus välitavoitteista ja pitkän aikavälin tavoitteista oli 

samankaltainen kuin Animalia-lehdessä usein hahmoteltu ja esitelty järjestön 

toimintaperiaate. 

 

Singer alkoi selvästi olla 1990-luvun vaihteessa Animalia-lehdessä tärkeä 

eläinoikeusliikkeen ja eläinoikeusajattelun määrittelijä, jonka näkemyksille annettiin 

paljon palstatilaa ja jonka ajatteluun juuri uusi eläinoikeusliike henkilöityi. Tämä ei 

tietenkään ollut ainoastaan Suomessa tai ainoastaan Animalia-lehdessä esiintyvä 

näkemys tai suunta, vaan osa laajempaa kansainvälistä liikehdintää, mutta 

huomioitavaa yhtä kaikki.  

 

Animaliassa eronteko ”perinteisen eläinsuojelun” ja Singerin edustaman eläinten 

oikeuksien puolustamisen välillä ei selvästi vielä 1990-luvun vaihteessa ollut kovinkaan 

 
219 Viinikainen-Rosqvist Päivi, Puheenaiheena rottien intressit. Animalia 4/1992.  
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merkittävä. Lehden aineistojen perusteella näyttää siltä, että vielä tuolloin oli 

mahdollista puhua eläinten oikeuksista ilman, että tuli assosioineeksi itsensä osaksi 

sabotaasia ja ilkivaltaa keinoinaan käyttäviä aktivisteja. Tämä selittynee osaksi sillä, 

että vaikka eläinoikeusliikkeen nimissä oli maailmalla tehty iskuja jo 1980-luvulla, ei 

järjestössä annettu niille paljonkaan painoarvoa220. Lisäksi Suomessa aikaisimmatkin 

arviot radikaalin ympäristö- ja eläinoikeusliikehdinnän aikaansaamasta liikehdinnästä 

ajoittuvat vasta vuoteen 1992221, eikä kyseessä silloinkaan ollut vielä laiton suora 

toiminta. 

 

Eläinoikeusliikettä itsenäisenä toimijana ja eläinsuojelusta erillisenä käsiteltiin 

Animalia-lehdessä varsinaisesti vasta vuonna 1993, kun sen juuria jäljitetään lehden 

pääkirjoituksessa 1970-luvun pienen piirin filosofisista keskusteluista 

eläinsuojelujärjestöihin. Kirjoituksen mukaan eläinsuojelujärjestöistä irtosi pienempiä 

ryhmiä, jotka näkivät perinteiset eläinsuojelujärjestöjen filosofisen pohjan liian 

maltillisena ja edistyksen tämän takia hitaana. Vaikka näitä ryhmiä pilkattiin ja pidettiin 

fanaattisina yhden asian liikkeinä vielä 1980-luvulla, huomattiin pian, että nämä 

keräsivät yhä suurempia jäsenmääriä ja niiden näkökulmia alettiin kuunnella julkisessa 

keskustelussa. Pääkirjoituksen mukaan 

 

”[e]läinten oikeuksien liikkeen suosion salaisuutta ei tarvitse ihmetellä. Sen 

looginen ja selkeä filosofia perustuu käsitykseen oikeudenmukaisuudesta ja 

tasa-arvosta, ja sikäli sitä voidaan pitää suorana jatkona esimerkiksi 

kansalaisoikeus- ja naisasialiikkeille.”222 

 

Pääkirjoituksessa ei eritelty, mitä eläinten oikeudet olivat, mutta sen mukaan 

eläinoikeusliikkeellä oli toimintansa taustalla tietty filosofinen näkemys asiasta, jota 

liike pyrkii toteuttamaan ja edistämään omalla toiminnallaan. Vuonna 1993 Animalia-

lehdessä siis tehtiin jo erontekoa eläinten oikeuksien liikkeen ja eläinsuojelujärjestöjen 

välillä. Eläinten oikeudet käsitteenä liittyi oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon ja ne 

 
220 Aarnipuu 2011, 92. 
221 Konttinen ja Peltokoski 2004, 16–17.  
222 Pääkirjoitus. Animalia 4/1993.  
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rinnastuivat rodun ja sukupuolen kaltaisiin kysymyksiin, joiden nousu ajallisesti edelsi 

eläinoikeusliikettä. Animalia järjestönä asettui pääkirjoituksessa eläinten oikeuksien 

liikkeen puolelle eikä niinkään perinteiseksi eläinsuojelujärjestöksi, vaikkakin ero 

tehtiin Animalian kaltaisten ”rauhan keinoin” toimivien järjestöjen ja ”väkivaltaan 

turvautuvan joukon” välillä. Lisäksi painotettiin järjestön asennoitumista myönteisesti 

ja siihen liittyvää positiivista toimintaa, kuten jäsenmäärän kasvattamista.223 

 

Tämä artikkeli havainnollistaa sitä, että Animalia-lehdessä alkoi hyvin nopeasti 1990-

luvun alkupuolella muodostua jonkinlainen näkemys, että eläinsuojelu ja eläinten 

oikeudet, eläinoikeusliike tai ”eläinten oikeuksien puolustajat” olivat kaksi toisistaan 

eroavaa lähestymistapaa eläinkysymykseen. Tämä näkemys esiintyi niin 

ammattifilosofien kuin Animalian pitkän linjan muiden toimijoiden teksteissä. Ei ole 

kuitenkaan täysin selvää, miten Animalia järjestönä asemoi itsensä, sillä se totta kai 

tuomitsi kaiken ilkivallan, sabotaasin ja laittoman toiminnan. Eläinten oikeudet tai 

eläinoikeusliike eivät kuitenkaan vielä 1990-luvun alkupuolella Suomessa olleet 

synonyymeja turkistarhaiskuille tai kettutytöille. Itse asiassa Animalian vuosien 1991–

1996 puheenjohtaja Leena Vilkka oli Suomessa ensimmäisiä, jotka alkoivat edistää 

keskustelu eläinten oikeuksista. Vilkka väitteli filosofian tohtoriksi eläinten oikeuksista 

ja luonnon itseisarvosta vuonna 1995.224 

 

Eläinoikeusajattelun ja –liikkeen rantautumista Suomeen kunnolla vasta 1990-luvulla 

selittävät monet samanaikaiset prosessit. 1990-luvun lama, globalisaatiokehitys, 

kansallisen yhtenäisyyden rapautuminen ja poliittista järjestelmää kohtaan tunnetun 

luottamuksen lasku olivat Jupin mukaan syitä sille, miksi eläinoikeusliikkeen kaltaiselle 

toimijalle löytyi Suomessa otollista maaperää juuri tuolloin.225 Lisäksi Konttinen on 

esittänyt, että Suomessa eläinoikeusliikkeen kannalta vastakkaiset merkityssisällöt, eli 

perinteinen talonpoikainen maatalouskulttuuri ja maatalous ylipäätään, 

marginalisoituivat selvästi myöhemmin kuin muualla maailmassa ja tämän takia 

 
223 Pääkirjoitus. Animalia 4/1993.  
224 Aarnipuu 2011, 136. 
225 Juppi 2003, 45–71.  
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eläinoikeusliike syntyi Suomessa vasta 1990-luvulla. Juuri myöhäinen rakennemuutos 

ja kaupungistuminen selittivät tätä viivettä.226  

  

 
226 Konttinen 2003, 123–127.  
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4. Oikeuksien katoaminen ja hyvinvoinnin nousu 1995-2004 
 
 
Tämä viimeinen luku on ajoitettu vuosien 1995 ja 2004 välille. Vuonna 1995 Suomi 

liittyi Euroopan unioniin ja Animalian toiminta laajeni kattamaan myös eurooppalaisen 

eläinsuojelukeskustelun. Lisäksi vuonna 1995 eläinoikeusliike tuli kaikille suomalaisille 

tunnetuksi turkistarhaiskuista, joiden seurauksena suomalaisessa eläinasian kentässä 

tapahtui jyrkkä kahtiajakautuminen.  

 

Luku etenee niin, että ensin kartoitetaan, miten liittyminen Euroopan unioniin vaikutti 

Animaliassa käytettyyn termistöön. Sen jälkeen käsitellään vuoden 1995 

turkistarhaiskujen vaikutusta Animaliassa esiin nostettuihin aiheisiin ja käytettyihin 

termeihin. Lopuksi viimeinen alaluku käsittelee eläinten hyvinvoinnin käsitettä, joka 

pitkälti korvasi eläinten oikeudet lehden sivuilla. 

 

 

4.1. Lainsäädäntö kansallisella ja EU-tasolla 
 
Tämän luvun tarkastelujaksolla 1995–2004 eläinsuojelu ja varsinkaan eläinten oikeudet 

eivät ole Animalia-lehdessä yhtä paljon lainsäädännön asialistalla kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Eläinten oikeuksia ei lainsäädäntökontekstissa mainita laisinkaan. 

Vaikka Animaliassa ei vuosina 1995–2004 käsitelty eläinsuojelua tai varsinkaan 

eläinten oikeuksia lainsäädännön tai suomalaisen politiikan kontekstissa yhtä paljon 

kuin aiemmin, löytyy tähän ainakin osittainen syy EU-jäsenyydestä. Animalia keskittyi 

lainsäädäntöasioissa selvästi EU-jäsenyyden tuomaan uuteen kansainvälisen tason 

poliittiseen vaikuttamiseen.  

 

Vuonna 1995 eläinsuojelulainsäädäntö nousi esille Animaliassa eduskuntavaalien 

merkeissä. Lehti nosti pääkirjoituksessa asti esille, kuinka tärkeää politiikan tasolla 

tapahtuva eläinsuojelutyö oli, sillä ainoastaan siten eläimille pystyttiin takaamaan lain 

suoja227.  Samassa numerossa tuotiin esiin, miten jo edellisenä vuonna pitkään 

jatkunut eläinsuojelulain uudistus venyi edelleen, sillä sitä ei välttämättä haluttu 

 
227 Pääkirjoitus. Animalia 1/1995. 
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käsitellä eduskuntavaalien alla. Lisäksi lakiin ei ollut tulossa Animalian vaatimia 

kirjauksia häkkikanaloiden tai turkistarhauksen kieltämisestä edes siirtymäajalla.228 

Samassa numerossa oli järjestetty joillekin eduskuntaehdokkaille mahdollisuus vastata 

Animalian kysymyksiin siitä, mitä mieltä nämä olivat eläinsuojelusta ja miten he sitä 

mahdollisesti edistäisivät kansanedustajina.229  

 

Vuonna 1995 lehden pääkirjoituksessa eriteltiin niitä ongelmia, joita hallituksen 

eläinsuojelulain uudistukseen oli tulossa. Hallitus ei ollut ottanut mukaan kirjausta, 

että eläinten on saatava elää lajityypillisellä tavalla ja oli sallimassa esimerkiksi 

uskonnollisen rituaaliteurastuksen, joka lakiesityksessä olisi kielletty.230 

Eläinsuojelulain uudistuksesta kirjoitettiin vuoden 1995 viimeisessä numerossa ja 

kerrottiin, miten Animalian kampanjan ansiosta sekä maa- ja metsätalousvaliokunta 

että eduskuntaryhmien puheenjohtajat ”ovat hukkumassa vetoomuskorttien tulvaan”. 

Vaikka eläinten oikeudesta lajityypilliseen käytökseen oli tehty aloite niin 

kansanedustaja- kuin ministeritasolla, näytti tämä Animalian kärkitavoite jäävän 

toteutumatta lakiuudistuksessa.231 

 

Vuonna 1996 Animaliassa käsiteltiin voimaan astuvaa eläinsuojelulakia. Lehdessä 

kiiteltiin kansanedustajia, jotka pitivät ”eläinsuojelun puolta”232, käsiteltiin 

eläinsuojelulain uudistuksen hyviä ja huonoja puolia ja kerrottiin, miten itse lain lisäksi 

eläinsuojelu oli saanut ennennäkemätöntä huomiota ja noussut julkiseen 

keskusteluun233 sekä esiteltiin eläinsuojelulakia täsmentävää eläinsuojeluasetusta234. 

 

Kansallisella lainsäädäntörintamalla olikin tämän jälkeen hiljaista ja vuonna 1998 

Animaliassa julkaistiin vain juttusarja, joka käsitteli eläinten asemaa lainsäädännössä. 

 
228 Kivivuori Kaarina, Suomessa eläinsuojelulain uusiminen kangertelee – Hollanti kieltää 

kettutarhauksen. Animalia 1/1995. 
229 Kivivuori Kaarina, Vaalien alla: Mitä mieltä eläinsuojelusta? Animalia 1/1995. 
230 Pääkirjoitus. Animalia 2/1995.  
231 Rosqvist Päivi, Eläinsuojelulain uudistus maaliviivalla. Animalia 4/1995.  
232 Eläimellistä menoa eduskunnassa. Animalia 1/1996. 
233 Rosqvist Päivi, Uusi eläinsuojelulaki voimaan. Animalia 2/1996.  
234 Tengvall Helena, Tuliterä eläinsuojeluasetus astui voimaan. Animalia 3/1996.  
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Juttusarjassa esiteltiin eläinten oikeudellista asemaa historiallisesta perspektiivistä ja 

mainittiin, että antiikin Roomassa jotkut katsoivat, että eläimillä oli ”luonnollisia 

oikeuksia” tai ”itseisarvo”. Nämä käsitykset saivat kuitenkin väistyä vuosituhansiksi, 

kunnes kysymystä alettiin pohtia uudelleen. Kirjoittaja mainitsee 1800-luvun 

utilitaristisen eläinoikeusfilosofin Henry Saltin, joka on noussut eläinoikeusajattelunsa 

kanssa uudella tavalla relevantiksi vasta 1970-luvun eläinoikeussukupolven löydettyä 

tämän uudelleen.235 Tämä on tarkastelujaksolla yksi niistä harvoista kerroista, kun 

eläinten oikeudet ja uusi eläinoikeusliike nousevat esille lainsäädännön yhteydessä. 

 

Juttusarjan kaksi muuta osaa käsittelivät ennen kaikkea sitä, että eläinsuojelurikokset 

olivat siirtymässä eläinsuojelulaista rikoslakiin vuonna 1999. Toinen osa koski sitä, 

miten tämä muutos tulisi käytännössä vaikuttamaan oikeuskäytännössä236 ja kolmas 

osa kartoitti, millaisia eläinrääkkäystapauksia Suomessa 1990-luvulla ollut ja millaisia 

tuomioita niistä on langetettu237. Samanlaista yhteenvetoa esitellään lehdessä myös 

vuonna 2002, kun uusi laki on ollut voimassa muutaman vuoden238. 

 

Vuonna 2002 lehden pääkirjoituksessa uusi puheenjohtaja vaati lisää resursseja 

eläinsuojelujärjestöille, jotka tekivät Suomessa jatkuvasti töitä eläinten hyvinvoinnin ja 

suojelun eteen ilman minkäänlaista valtion tukea. Tuki poistettiin 1990-luvulla laman 

vuoksi.239 Vuonna 2003 Suomessa käytiin eduskuntavaalit ja on silmiinpistävää, että 

Animaliassa ei käsitellä vaaleja ollenkaan ennen kuin vuoden 2003 ensimmäisessä 

numerossa, jonka pääkirjoituksessa kerrottiin vaalien olevan tulossa jo muutaman 

viikon kuluttua240 ja artikkelissa, jossa esiteltiin puolueiden eläinsuojelunäkemyksiä241. 

Lisäksi lehdessä julkaistiin Animalian tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle ja 

vaatimus, että eläinsuojeluasioihin kiinnitetään paremmin huomiota242. 

 
235 Streng Joonia, Syytettyjen penkillä ja hoivakodissa. Eläimet lain edessä. Animalia 1/1998.  
236 Streng Joonia, Eläinsuojelurikokset eläinsuojelulaista rikoslakiin vuonna 1999. Animalia 3/1998.  
237 Streng Joonia, Laki on kaikille sama – vain tuomiot vaihtelevat. Animalia 4/1998.  
238 Vuorenkoski Saara, Eläinsuojelurikokset Suomessa. Animalia 3/2002. 
239 Pääkirjoitus. Animalia 2/2002.  
240 Pääkirjoitus. Animalia 1/2003. 
241 Herold Kia, Ketä äänestää eduskuntavaaleissa? Puolueiden välillä selkeitä eroja 

eläinsuojeluasenteissa. Animalia 1/2003.  
242 Kivinen Hanna, Animalia vaatii eläinsuojeluasioiden hoidon parantamista. Animalia 1/2003. 
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Lehdessä esiteltiin myös vuoden 2003 uutta hallitusohjelmaa, jossa eläinkokeita 

vähennetään, eläinsuojeluvalvontaa tehostetaan ja ”oikeusvaltion periaatteita 

kunnioittavia eläinsuojelujärjestöjä tuetaan”243. Maininta oikeusvaltion periaatteiden 

kunnioittamisesta oli luultavasti viittaus 2000-luvun vaihteen molemmin puolin 

tapahtuneisiin turkistarhaiskuihin, joiden vuoksi monet myös vain laillisia keinoja 

käyttäneistä eläinsuojelujärjestöistä samastettiin julkisuudessa turkistarha- ja 

eläinkoelaboratorioiskuihin244. 

 

Vaikka kansallisella rintamalla eläinsuojeluun liittyviä lainsäädäntökysymyksiä ei ole 

kovin paljon, EU-tasolla niitä on senkin edestä. Vuonna 1995 Animalian 

pääkirjoituksessa pohdittiin, miten EU-jäsenyys tulee vaikuttamaan Suomen 

eläinsuojelupolitiikkaan. Kirjoituksen mukaan EU:ssa oli toisaalta vahva 

”eläinsuojelulobby”, mutta myös tuottajiin kohdistuvat kovat tehostuspaineet.245 

Samassa lehdessä oli myös liuta EU:n eläinsuojelupolitiikkaan ja EU:ssa tapahtumaan 

eläinsuojeluun liittyviä uutisia246. Lisäksi lehteen oli haastateltu EU:n tasolla toimivan 

Eurogroup for Animal Welfare -järjestön johtajaa, jonka mukaan uudet jäsenmaat ja 

näiden eläinsuojelujärjestöt tuovat ”uusia tuulia eläinsuojeluun”247. 

 

EU:iin ja EN:oon liittyvät uutiset asettuivat useimmiten eläinsuojelu-kategorian alle, 

sillä sopimukset, direktiivit ja asetukset vaikuttivat Suomessa juurikin 

eläinsuojelulainsäädäntöön. Esimerkiksi EN:ssa ”yritetään saada kuriin eläinsuojelullisia 

ongelmia aiheuttava koirien häntien ja korvien typistäminen”248 ja Euroopan 

 
243 Vanhanen Sirpa, Uusi hallitusohjelma lupaa: Eläinsuojelujärjestöjä tuetaan ja eläinkokeita 

vähennetään. Animalia 2/2003.  
244 Aarnipuu 2011, 184–185. 
245 Pääkirjoitus. Animalia 2/1995. 
246 Rosqvist Päivi ja Kivivuori Kaarina, EU:n turkistuontikielto uhattuna. Animalia 2/1995; Rosqvist Päivi 

ja Kivivuori Kaarina, EU:n laajuinen kampanja julmia vasikankasvatustapoja vastaan. Animalia 2/1995. 
Kivivuori Kaarina, Eläinsuojelijat Brysselissä: EU:n teuraskuljetukset kuriin. Animalia 2/1995. Rosqvist 
Päivi, Voitto eläinsuojelulle: EU eläinten patentointia vastaan. Animalia 2/1995.  
247 Kivivuori Kaarina, Eurogroupin David Wilkins: ”Uudet jäsenmaat toivat uusia tuulia eläinsuojeluun”. 

Animalia 2/1995.  
248 Kivivuori Kaarina, Lemmikeistä terveempiä. Euroopan Neuvosto puuttui jalostukseen ja leikkelyyn. 

Animalia 3/1995. 



 

 73 

parlamentti oli ”eläinsuojelun puolella” kun se puolsi turkisten tuontikielto maista, 

jotka sallivat ”epäinhimilliset pyyntivälineet”249.  

 

Toisaalta myös EU-tasolla Animalian artikkeleissa puhuttiin välillä eläinten 

hyvinvoinnista tai eläinystävällisyydestä, kuten esimerkiksi uutisessa EU:n 

eläintarhadirektiivistä, jonka ”luonnoksesta poistettiin lähes kaikki eläinten 

hyvinvointiin liittyvät säädökset”250 tai artikkelissa, jossa kerrottiin erilaisten 

kansalaisjärjestöjen yhteisistä tavoitteista EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseksi 

eläinystävällisemmäksi251. Lisäksi Animaliassa Suomea kutsuttiin eläinten 

hyvinvoinnille myönteiseksi jäsenvaltioksi, kun lehdessä uutisoitiin eläinten 

”tarpeettoman kärsimyksen” jatkuvan eläinkuljetuksissa252. Tarpeeton kärsimys 

terminä liittyy selvästi eläinsuojeluajatteluun, sillä siinä eläimille on hyväksyttävää 

aiheuttaa kärsimystä, jos se on tarpeen.  

 

Animaliassa EU ja sen suhde suomalaiseen eläinsuojelulainsäädäntöön ja –politiikkaan 

näkyi myös EU-vaalien muodossa. Animaliassa uutisoitiin vuonna 1996 Euroopan 

parlamenttivaaleista, joissa valituilla edustajilla oli laajat vaikutusmahdollisuudet myös 

eläinsuojelukysymyksissä ja jotka voivat levittää myös kotimaissaan 

eläinsuojelutietoisuutta253 ja käsitteli seuraavan numeron pääkirjoituksessa jo 

pidettyjä vaaleja ja kuinka Suomi oli eläinsuojeluasioissa edelläkävijä, jolla oli 

velvollisuus edistää eläinsuojelua EU:n tasolla sekä painotettiin kansainvälisen 

eläinsuojelutyön tärkeyttä.254 Samassa numerossa oli koonti Animalian Suomen 

eurovaaliehdokkaille teettämästä eläinsuojelukyselystä, johon valituista 

euroedustajista vastasi vain kuusi. Edustajien eläinsuojelukantojen lisäksi artikkelissa 

avattiin europarlamentin vaikutusmahdollisuuksia ja sitä, miten parlamentti erosi 

 
249 Rosqvist Päivi, Parlamentti eläinsuojelun puolella – ministerineuvosto ei. EU:n turkistuontikielto yhä 

myrskyssä. Animalia 3/1996. 
250 Kiljunen Jaana, EU:n eläintarhadirektiivi pettymys. Animalia 3/1998.  
251 Kivinen Hanna, EU:n maatalouspolitiikkaa vaaditaan eläinystävällisemmäksi. Animalia 3/2002.  
252 Vanhanen Sirpa, Eläinten tarpeeton kärsimys eläinkuljetuksissa jatkuu. Animalia 2/2004.  
253 Rosqvist Päivi, EU:n eläinsuojelukysymykset esillä eläinten viikolla. EU-vaaleissa vaikutat myös 

eläinten asemaan. Animalia 3/1996.  
254 Pääkirjoitus. Animalia 4/1996.  
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eläinsuojelukannoissaan ministerineuvostosta, joka oli monesti kävellyt parlamentin 

kannan yli.255 

 

EU:n merkitys eläinsuojelulle oli Animaliassa laajemminkin esillä, kun yhdistyksen 

puheenjohtaja kertoi lehdessä pitävänsä juuri EU:n ja kansainvälisen tason 

eläinsuojelua tärkeänä, mutta vaikeasti yhdistettävänä kansalliseen ja varsinkin 

ruohonjuuritason eläinsuojelutoimintaan. Hän tunnusti jäsenten tärkeän roolin 

Animalian toiminnassa ja pohti, miten näiden toimintaa voisi paremmin yhdistää yhä 

korkeammalla tasolla tapahtumaan eläinsuojelutyöhön.256 Artikkeli tuo selvästi esiin, 

miten järjestön painopiste eläinsuojeluasioissa on siirtynyt kansallisesta kehyksestä 

kansainväliselle tasolle, jossa vaikuttaminen tuo mukanaan uudenlaisia haasteita. 

 

Yleisesti ottaen Animaliassa suhtautuminen Euroopan unioniin ja unionin tasolla 

tapahtuvaan eläinsuojelutyöhön oli vuodesta 1995 eteenpäin yleissävyltään 

kriittisempää kuin aiemmin. Nyt kun Suomi oli jo unionin jäsen, ei lehdessä näkynyt 

kovinkaan paljon kirjoituksia siitä, miten jäsenyys parantaisi Suomen 

eläinsuojelulainsäädäntöä, vaan pikemminkin kirjoitettiin siitä, miten Suomen tulisi 

edistää eläinsuojelulainsäädäntöä koko EU:n tasolla. Tämä on toki selitettävissä 

osittain sillä, että yhteiskunnallisia muutoksia ajavan järjestön tulikin jatkuvasti pyrkiä 

parantamaan nykyisiä olosuhteita. Toisaalta oli saatettu myös huomata, että 

todellisuus EU:n eläinsuojelusäädösten ja –direktiivien takana oli hieman jotain muuta 

kuin luultiin.  

 

Toisaalta jotkut muutokset on voitu ymmärtää kunnolla vasta jälkikäteen, sillä heti 

tuoreeltaan Animaliassa kirjoitettiin vuonna 2003 EU:n uuden kosmetiikkadirektiivin 

olleen eläinsuojelulle kompromissi, sillä eläimillä testatun kosmetiikan kielto siirtyi 

eteenpäin vuoteen 2013257. Kuitenkin jälkikäteen EU:ta on tituleerattu edelläkävijäksi 

 
255 Utriainen Sampo, Onko eläinsuojelulla sijaa europarlamentissa? Animalia testasi euroehdokkaiden 

eläinsuojeluinnon. Animalia 4/1996.  
256 Manninen Emmi, Puheenjohtaja Anna Lindqvistin mielestä kansainvälisen ja ruohonjuuritason 

toiminnan yhdistäminen on haaste Animalialle. Animalia 4/1996.  
257 Kivinen Hanna, Eläinkokeilla testatun kosmetiikan myyntikielto voimaan vasta 2013. Animalia 

1/2003.  
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kosmetiikan eläinkokeiden kieltämisessä, sillä kielto ”uskallettiin” jo vuonna 2003, 

vaikka tuolloin ei vielä ollut käytössä läheskään yhtä paljon eläinkokeettomia 

tutkimusmenetelmiä kuin nykyään258. 

 

Vaikka EU:n kontekstissa kirjoitettiin enimmäkseen eläinsuojelusta ja viitattiin sillä 

yksittäisiin eläinten oloja parantaviin asetuksiin tai direktiiveihin, nousi jo vuonna 1995 

Animaliassa esille pohdinta siitä, voisiko eläinten huomioiminen tulla osaksi EU:n 

”perustuslakia” eli unionin perustamisasiakirjaa Rooman sopimusta. Eläimet oli tähän 

mennessä luokiteltu EU:ssa ”tavaroiksi” tai ”maataloustuotteiksi”, mutta nyt 

Eurogroup for Animal Welfare oli ajamassa uuden pykälän lisäämistä, joka takaisi 

eläinten hyvinvoinnin huomioimisen unionin päätöksenteossa.259 Animaliassa 

kirjoitettiin vuonna 1997, että EU:n hallitusten välisessä konferenssissa Rooman 

sopimukseen lisättiin eläinten hyvinvointia käsittelevä pöytäkirja, jonka mukaan 

jäsenmailla oli halu ’”varmistaa, että eläinten hyvinvoinnin turvaamista ja 

kunnioittamista parannetaan ottaen huomioon eläimet tuntevina olentoina”.260 Vaikka 

tässä ei mainita eläinten oikeuksia, vaan asiaa lähestyttiin eläinten hyvinvoinnin 

kautta, oli kyseessä askel kohti eläinten itseisarvon tunnustamista.  

 

Eläinten asema EU:ssa puhutti vielä 2000-luvun alkupuolellakin ja vuonna 2003 

Animaliassa kerrottiin eläinsuojelujärjestöjen ajavan eläinten hyvinvoinnin 

mainitsemista EU:n tulevaisuuskonventin ehdotuksessa perustuslaiksi, sillä aiempi 

Rooman sopimukseen tehty lisäys ei ollut johtanut eläinten kohtelun 

parantumiseen.261 Seuraavana vuonna Animaliassa uutisoitiin, että 

eläinsuojelujärjestöjen kampanjointi oli tuottanut tulosta ja uuden perustuslaillisen 

sopimuksen luonnoksen mukaan unioni ja sen jäsenvaltiot ”ottavat täysimääräisesti 

huomioon eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset”262. 

 
258 Uotila Laura, EU edelläkävijänä kosmetiikan eläinkokeiden kieltämisessä. Artikkeli teoksessa 

Eläinkokeet Suomessa. Toim. Paula Hirsjärvi, Marianna Norring ja Laura Uotila. Into Kustannus, Helsinki 
2019, 33.  
259 Eläinten huomioon ottaminen EU:n ”perustuslakiin”? Animalia 4/1995.  
260 Kiljunen Jaana, EU tunnusti eläimet tunteviksi olennoksi. Animalia 4/1997.  
261 Vanhanen Sirpa, Eläinten hyvinvointi EU:n perustuslakiin. Animalia 3/2003.  
262 Kivinen Hanna, EU:n perustuslakiehdotuksessa eläimet otettava huomioon tuntevina olentoina. 

Animalia 3/2004.  
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Tässäkin tapauksessa eläimiä lähestyttiin näiden hyvinvoinnin lähtökohdista eikä 

niinkään pelkästään eläinsuojelu-termin kautta.  

 

EU:n eläinpolitiikka on historiallisesti lähtenyt kaupan ja talouden lähtökohdista, joten 

ei ole ihme, että eläinten hyvinvoinnin tai oikeuksien mainitseminen julistuksissa tai 

muissa soft-law -yhteyksissä263 ei aina ole tuottanut eläinjärjestöjä tyydyttäviä tuloksia. 

Laura Donnellanin mukaan EU ei ole kyennyt säätämään eläinten hyvinvointiin liittyvää 

velvoittavaa lainsäädäntöä ja sen soft-law –toimet ovat osoittautuneet hyvin 

tehottomiksi.264  

 

Animalia-lehdessä käsiteltyihin eläinten hyvinvoinnin ja suojelun EU-teemoihin liittyvä 

kriittisyys kytkeytyi selvästi moniin muuallakin tunnustettuihin EU:n puutteisiin. Diana 

Ryland on esittänyt, että EU:n tehottomuus eläinkysymyksissä perustuu kolmeen 

tekijään. Ensinnäkin kaikki EU:n sekundaarilainsääntö, eli muu kuin perussopimukset, 

asettaa eläinten hyvinvoinnille vain minimin, mutta tuo minimi ei onnistu takaamaan 

eläinten hyvinvointia. Toiseksi, kaikki EU:n eläinlainsäädäntö on niin yleistä, ettei ole 

olemassa erillisiä säädöksiä eri eläimille. Kolmanneksi, Euroopan unionin tuomioistuin 

on tulkinnut eri maiden välisiä eläinsuojelulainsäädännön eroja niin, että jos maa 

täyttää EU:n minimivaatimukset, ei tiukempien lakien jäsenvaltiolla ole oikeutta 

rajoittaa esimerkiksi eläinten kuljetuksia näihin maihin.265 Nämä havainnot ovat 

osaltaan linjassa Animalia-lehdessä esitetyn kritiikin kanssa, joka kohdistui EU:n 

eläinlainsäädäntöön ja periaatteelliselle tasolle jääviin julistuksiin. 

 

 

4.2. Eläinten oikeudet katoavat lehden sivuilta 
 
 

 
263 Soft-law käsitteenä viittaa valtioiden tai esimerkiksi Euroopan unionin julistuksiin, toimintaohjelmiin 

tai ohjesääntöihin, jotka eivä itsessään ole oikeudellisesti sitovia, mutta joilla voi olla oikeudellista 
merkitystä. Niiden tavoitteena on ohjata toimijoiden käytöstä.  
264 Donnellan Laura, The Cat and Dog Fur Regulation: A Case Study on the European Union’s Approach 

to Animal Welfare. Artikkeli lehdessä Liverpool Law Review 2018 39:71–97, 83–84.  
265 Ryland Diana, Animal welfare in the reformed Common Agricultural Policy: Wherefore art thou? 

Artikkeli lehdessä Environmental Law Review 2015, Vol. 17(1) 22–43, 24–25.  
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Vuotta 1995 pidetään yleisesti käänteentekevänä suomalaisen eläinoikeusliikkeen 

historiassa, kun Pohjanmaalle tehdyt turkistarhaiskut nousivat otsikoihin ja 

henkilöityivät ”kettutyttöihin”. Lisäksi Oikeutta eläimille –järjestö perustettiin samana 

vuonna.266 Vuoden 1995 keväällä tapahtuneita turkistarhaiskuja on pidetty 

suomalaisen uuden eläinoikeusliikkeen lähtölaukauksena, vaikka näitä julkisia 

tapahtumia tietenkin edelsi julkisuudelta piilossa tapahtunut ”hiljainen 

kehkeytyminen”, jossa joukko vakiintuneisiin toimijoihin tyytymättömiä ihmisiä 

muodostivat uusia ryhmiä ja kannattivat aiempaa radikaalimpia toimintatapoja.267  

 

Oikeutta eläimille –järjestön aktiivit näkivät keskeisenä perusteena uuden järjestön 

perustamiselle sen, että vanhat ja perinteisemmät eläinsuojelujärjestöt, kuten 

Animalia, eivät olleet kiinnostuneita ruohonjuuritoiminnasta ja uskoivat siihen, että 

eläinten kannalta tarvittavat muutokset yhteiskunnassa saataisiin aikaan 

lainsäädännön kautta. Siksi ne keskittyivät toimimaan asiantuntijajärjestöinä, 

lobbaamaan esimerkiksi eduskunnassa ja pidättäytyivät liian radikaaleista 

kannanotoista. Oikeutta eläimille ei itsessään vastustanut tätä toimintaa tai pitänyt 

sitä turhana, mutta se halusi itse keskittyä toisenlaiseen toimintaan.268 Jupin mukaan 

juuri uuden yhdistyksen perustaminen oli ratkaisevaa uuden eläinoikeusliikkeen 

synnylle, sillä se antoi toimijoille kanavan kollektiiviselle toiminnalle ja mahdollisuuden 

identifioitua osaksi eläinoikeusliikettä.269  

 

1990-luvun puolivälissä myös Animalia-lehdessä tapahtui selvä käänne, kun eläinten 

oikeuksia käsittelevät tekstit vähentyivät selvästi. Lehdessä julkaistiin kyllä joitakin 

eläinten oikeudet mainitsevia tekstejä, mutta niidenkin sisältö ja näkökulma 

muuttuivat. 

Esimerkiksi vuonna 1997 Animaliassa julkaistiin artikkeli, joka käsitteli 

lemmikkieläinten pitoa ja sitä, miten se voi osaltaan auttaa tuotantoeläinten 

suojelussa. Tekstin mukaan  

 
266 Juppi 2004, 27.  
267 Konttinen ja Peltokoski 2004, 11–20.  
268 Tuomivaara 1998, 29–31.  
269 Juppi 2004, 27–28.  
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”[j]oskus keskustellaan hartaasti siitä, onko oikein pitää lemmikkieläimiä. 

Lemmikkihän on loppujen lopuksi ihmisen vanki, joka ei saa itse päättää 

tulemisistaan ja menemisistään.”270 

 

Tällainen näkemys lemmikkien pidosta nousee usein esiin eläinoikeusajattelussa, jossa 

jyrkimmän tulkinnan mukaan eläinten tulisi olla vapaita kaikesta ihmisten toimista, 

myös lemmikkienpidosta, sillä se perustuu ihmisten haluun eikä eläin voi päättää siitä 

itse. Animalian artikkeli ei kuitenkaan ottanut kantaa lemmikkienpidon oikeutukseen, 

vaan käsitteli pikemminkin sitä, miten hyvä lemmikkienpito voi lisätä ihmisten 

kiinnostusta eläinsuojeluun271. 

 

Eläinten itseisarvosta kirjoitettiin muutamia kertoja. Lehdessä uutisoitiin esimerkiksi 

vuonna 1997 Kirkkojen maailmanneuvoston puheenvuorosta, jonka mukaan kirkolla oli 

roolinsa eläinten puolustamisessa. Puheenvuoron mukaan eläimillä oli itseisarvo ja 

oikeus tuskasta vapaaseen elämään272. Seuraavana vuonna lehdessä julkaistiin 

taidemaalari Marja Blomsterin puheenvuoro, jossa tämä tuomitsi elävien eläinten 

käytön taiteessa ja näki eläimillä olevan itseisarvo ja oikeus elämään, jossa niitä ei 

alisteta ihmisten taiteen vuoksi273. Myös Suomen Ortodoksisen kirkon Oulun 

hiippakunnan piispa metropoliitta Ambrosiuksen haastattelussa vuonna 1999 nousivat 

esiin eläinten oikeudet.  Ambrosiuksen mukaan eläimillä oli omia oikeuksia, sillä nämä 

olivat Jumalan luomia. Hän myös kyseenalaisti tehotuotannon ja suositteli ihmisille 

luettavaksi Leena Vilkan kirjaa eläinten oikeuksista.274 

 

Animaliassa kirjoitettiin muutamia kertoja eläinten oikeuksista. Vuonna 1999 lehdessä 

julkaistiin laaja katsaus, jossa pohdittiin, ovatko lääketieteelliset eläinkokeet eettisesti 

 
270 Tengvall Helena, Auttaako lemmikkikulttuuri koekania? Animalia 2/1997.  
271 Ibid.  
272 Räikkä Jyrki, Eläinten oikeudet näkyvämmin kirkon asialistalle? Animalia 4/1997.  
273 Blomster Marja, Puheenvuoro: Elävät eläimet taiteessa: eläimen vai taiteilijan vapaus? Animalia 

3/1998.  
274 Juurela Tiina, Metropoliitta Ambrosius uskoo eläinten omiin oikeuksiin. Animalia 4/1999. 
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hyväksyttäviä. Yhtenä näkökulmana käsiteltiin eläinoikeusliikkeessä suosittuja 

argumentteja eläinten hyväksikäyttöä vastaan. Artikkelin mukaan 

 

”suhdettamme eläimiin on tarkasteltava monelta kannalta niin omien 

tarpeidemme kuin eläinkokeissa käytettyjen yksilöiden ja lajien hyvinvoinnin ja 

säilymisen kannalta. Näkemykseni mukaan eläimiin kohdistuvat lääke-, 

eläinlääke- ja luonnontieteelliset kokeet ovat moraalisesti ongelmallisia 

toimenpiteitä. Kunkin kokeen suorittaminen vaatii kuitenkin aina 

tapauskohtaista harkintaa.”275 

 

Teksti ei siis yksiselitteisesti tuominnut kaikkia eläimillä tehtäviä kokeita, vaan vaati 

pikemminkin laajempaa eettistä ja moraalista pohdintaa siitä, millä perustein eläimiä 

oli hyväksyttävää käyttää kokeissa.  

 

Vuonna 2000 Animaliassa uutisoitiin Yliopiston vegaanien järjestämästä ”Eläimet eri 

arvoisia yhteiskunnassamme” -paneelikeskustelusta, jossa pohdittiin eri eläinten 

kohtelua yhteiskunnassa. Yksi puhujista, Salla Tuomivaara, korosti eläinten välisen 

eriarvoisuuden olevan keskeisin teema eläinoikeusliikkeessä.276 Tuomivaara joutui 

eroamaan Animalian Tampereen osaston varapuheenjohtajuudesta pian 

turkistarhaiskujen jälkeen, sillä hän oli julkisuudessa kertonut ymmärtävänsä iskujen 

tekijöitä, vaikka ei pitänytkään iskuja hyvänä asiana. Hän jatkoi kuitenkin aktiivisesti 

toimintaa Animaliassa.277 Tuomivaara oli myös vuonna 1995 mukana perustamassa 

Oikeutta Eläimille -ryhmää278. Vaikka Animaliassa ei ryhmän kanssa samaa mieltä 

toimintakeinoista oltukaan, uutisoitiin sen lehdessä vain viisi vuotta iskujen jälkeen 

tapahtumasta, jossa oli puhumassa myös eläinoikeusliikkeen edustaja. 

 

Samana vuonna Animaliassa julkaistiin Helsinki summer schoolin Animal Rights For and 

Against –kurssin toisen järjestäjän, biologi Ernst Mecken haastattelu, jossa tämä kertoi 

 
275 Oksanen Markku, Ovatko lääketieteelliset eläinkokeet hyväksyttäviä? Animalia 4/1999.  
276 Helminen Pia, Eläinten eriarvoisuus yhteiskunnassa. Animalia 1/2000.  
277 Aarnipuu 2011, 153–156. 
278 Tuomivaara 1998, 26–39.  
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eläinten oikeuksien olevan ”monivivahteinen asia”279.  Vuonna 2001 Animaliassa 

kirjoitettiin poikkitieteellisestä susiseminaarista, joka uutisen otsikon mukaan ”avasi 

keskustelun suden oikeuksista”. Itse tekstissä ei näitä suden oikeuksia mainittu.280 

 

Vuonna 2003 Animaliassa julkaistiin peräti kolme pitkää juttua eläinten hyväksikäytön 

oikeutuksesta. Jutuissa filosofit ottivat kantaa niin turkistarhauksen kuin eläinkokeiden 

moraaliseen oikeutukseen ja pohtivat niiden etiikkaa. Varsinkin eläinkokeiden 

oikeutusta käsittelevässä tekstissä nousi esiin ihmisten ja eläinten oikeuksien ja etujen 

vastakkainasettelu, sillä tieteellisillä eläinkokeilla nähdään yleisesti ottaen olevan 

ihmisiä hyödyttäviä vaikutuksia.281 Turkistarhauksen kohdalla kyse oli enemmän lain ja 

moraalin suhteesta ja siitä, voitiinko eläimillä katsoa olevan oikeuksia.282 Kolmas teksti 

oli Kalifornian yliopiston filosofian emeritusprofessorin kirjoitus, jossa tämä pohti 

eläinkokeiden etiikkaa ja sitä, oliko vain ihmisellä tietoisuus ja onko ihmiselämä 

eläimen elämää arvokkaampi283.  Samassa numerossa julkaistiin myös filosofi Elisa 

Aaltolan kolumni, jossa tämä arvosteli tiedemaailmaa eläinten etäännyttämisestä ja 

näiden tietoisuuden kieltämisestä284.  

 

Tarkastelujakson viimeinen eläinfilosofiaan liittyvä teksti Animaliassa ilmestyi vuoden 

2004 viimeisessä numerossa, jossa kerrottiin Animalian järjestäneen 

keskustelutilaisuuden turkistarhauksen etiikasta. Keskusteluun osallistuneet filosofit 

eivät löytäneet mahdollisia turkistarhausta puolustavia argumentteja ja tarhaajien 

edustaja perui osallistumisensa keskustelutilaisuuteen.285  

 

 
279 Juurela Tiina, Biologi Ernst Mecke: ”Kunnioitan eläimiä”. Animalia 3/2000.  
280 Juurela Tiina, Susiseminaari avasi keskustelun suden oikeuksista. Animalia 3/2001.  
281 Aaltola Elina, Kuusela Anu, Oksanen Markku, Vilkka Leena, Pyhittääkö tarkoitus keinot? Animalia 

2/2003.  
282 Vanhanen Sirpa, Onko moraalilla mitään tekemistä turkistarhauksen kanssa? Animalia 1/2003.  
283 Sapontzis Steve F., Eettistä pohdintaa eläinkokeista. Animalia 3/2003.  
284 Aaltola Elina, Karvaisia kasveja kivuttomia kaloja. Animalia 3/2003.  
285 Helle-Kainulainen Katja, Vilkas keskustelu turskitarhauksen etiikasta. Animalia 4/2004.  
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Vaikka eläinten oikeudet eivät vuosien 1995 ja 2004 välillä esiinny Animalia-lehdissä 

läheskään yhtä paljon kuin vuosien 1986 ja 1994 välillä, kirjoitettiin Animaliassa nyt 

hyvin usein eläinoikeusliikkeestä ja Animalian suhteesta siihen. 

 

Heti tuoreeltaan Animaliassa kirjoitettiin Pohjanmaan turkistarhaiskuista vuonna 1995. 

Lehti kuvasi aktivistien keinoja ”kyseenalaisiksi” eikä toiminnan uskottu edistävän 

eläinsuojelua. Lehti oli kuitenkin kiinnostuneempi siitä, että tällaiset tempaukset 

pitkällä aikavälillä vähentäisivät eläinsuojelun kiinnostavuutta mediassa. Lehden 

mukaan  

 

”[k]un kyseenalaisin keinoin saatua julkisuutta käytetään vanhan toistoon ja 

ilman asiantuntemusta, on arvostelukyky vähissä. Eivät toimittajat ole niin 

helposti höynäytettävissä: kettuiskujen kaltaiset tapahtumat uutisoidaan niiden 

yllättävyyden vuoksi - ei siksi, että niihin liittyvää aatteellista viestiä haluttaisiin 

tuoda esille.”286 

 

Seuraavan kerran turkistarhaiskuihin palattiin Animaliassa vasta vuonna 1997, kun 

lehdessä julkaistiin peräti kolme pääkirjoitusta, joissa käsitellään uutta 

eläinoikeusliikettä ja ilkivaltaa. Pääkirjoitusten mukaan 

 

”[e]nää ei voi sanoa olevansa eläinsuojeluaktivisti ilman, että leimautuu ilki- tai 

väkivaltaisen toiminnan harjoittajaksi”287 

 

ja  

 

”Tällä hetkellä koko eläinsuojelukenttää vaikeuttavat ristiriitaiset mielipiteet ja 

eettiset iäisyyskysymykset.”288 

 

sekä  

 
286 Pääkirjoitus. Animalia 3/1995.  
287 Pääkirjoitus. Animalia 1/1997. 
288 Ibid.  
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”Koko suuren yleisön korvissa ei Animalian nimi kuitenkaan kuulosta 

kunnialliselta eläinten hyvinvointia puolustavalta järjestöltä. Yhä vielä 

joudumme selittämään mitä ihmeellisimmissä asiayhteyksissä, ettei 

’’kettutyttötoiminta” kuulu toimintatapoihimme, emme hyväksy ilki- emmekä 

väkivaltaa toiminnassamme.  

 

Eläinsuojelujärjestön imago on hyvin haavoittuvainen.”289 

 

Myös kolmas pääkirjoitus kritisoi ilkivaltaa ja ”vastuun pakoilua” toimintastrategioina 

ja näkee, että näillä tavoilla ei voida saavuttaa mitään kestäviä tuloksia. Tämän lisäksi 

kirjoitus kuitenkin kritisoi myös turkistarhaiskuista uutisoivia lehtiä, sillä 

”turkistuottajien omat lainrikkomukset saavat olla rauhassa julkisuudelta”.290 

 

Lisäksi vuonna 1997 julkaistiin teksti, joka käsittelee ilmiötä, jossa ”[p]ieni, 

tuntemattomana pysyttelevä joukko nousee ajoittain uutisiin avaamalla turkiseläinten 

häkkejä, varastamalla koe-eläimiä ja maalaamalla iskulauseita seiniin”. Teksti pohti 

tämän joukon motiiveja ja näki, että tällaisesta toiminnasta oli enemmän haittaa kuin 

hyötyä eläinsuojelutoiminnalle, sillä näiden iskujen hyöty turkis- ja koe-eläimille oli 

yleensä negatiivinen tai nolla. Tämän lisäksi myös kansalaismielipide kääntyi kaikkea 

eläinsuojelua vastaan.291 

 

Seuraavana vuonna Animaliassa kirjoitettiin siitä, että monet poliitikot olivat 

”hyökänneet ääriryhmien tekosten varjolla myös lakia kunnioittavaa eläinsuojelua ja 

sen tavoitteita vastaan”.292 

 

Vaikka eläinoikeusliike tuli julkisuuteen kertaheitolla vuonna 1995, ajoittaa Juppi sen 

suurimman mediajulkisuuden kaudeksi talven 1997–1998, kun huomiota herättivät 

 
289 Pääkirjoitus, Animalia 2/1997. 
290 Pääkirjoitus. Animalia 4/1997.  
291 Tengvall Helena, Lammas suden vaatteissa? Animalia 4/1997.  
292 Räikkä Jyrki, Eläinsuojelu jakaa poliitikkojen mielipiteitä. Animalia 1/1998.  
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iskut suurille minkkitarhoille ja itsenäisyyspäivän aattona Orimattilassa sattunut 

tapaus, jossa turkistarhaaja ampui tarhalleen tunkeutunutta aktivistijoukkoa haulikolla. 

Nämä tapaukset aiheuttivat laajaa yhteiskunnallista keskustelua 

eläinoikeusliikkeestä.293 Nämä käänteet selittävät osaltaan myös sitä, miksi Animalia-

lehdessä vuoden 1995 tapahtumien tuomitsemisen jälkeen eläinoikeusliikkeen 

toimintaan palataan vasta vuonna 1997, jolloin toiminta tuomitaan useaan kertaan. 

 

Laittoman eläinoikeustoiminnan tuomitsemisen lisäksi Animaliassa hahmoteltiin myös 

vuonna 1998 paperia järjestön toiminta-ajatuksesta, jonka mukaan ”Eläinsuojeluliitto 

Animalia edistää ennen kaikkea eläinyksilöiden hyvinvointia”294. Tämä hahmotelma 

toiminta-ajatuksesta ajoittuu samoihin aikoihin, kun lehden sisällysluettelosivulla 

maininta eläinten oikeuksien edistämisestä korvaantuu ”eläinten hyvinvoinnin 

edistämisellä”295. Vuoden 1998 lopulle ajoittuu myös yhdistyksen johtokunnan 

kannanotto, jolla haluttiin selventää suhdetta Oikeutta Eläimille –järjestöön, kun se oli 

ilmoittanut tukevansa turkistarhaiskuja. Kannanoton mukaan: 

 

”Yhteistyötä pyritään lisäämään kaikkien sellaisten tahojen kanssa, joiden 

kanssa voidaan ajaa yhteisiä tavoitteita, joiden käyttämät toimintatavat 

Animalia hyväksyy, ja joiden kanssa yhteistyössä toimiminen ei vahingoita 

Animalian mainetta.”296 

 

Vuonna 1998 Animaliassa siis selvästi pyrittiin kaikin mahdollisin keinoin irtautumaan 

Oikeutta Eläimille –järjestöstä, laittomasta toiminnasta ja samalla eläinten oikeuksista 

ja eläinoikeusajattelusta. 

 

Samalla kun Animaliassa tuomittiin yksiselitteisesti Suomessa tapahtuvat iskut 

turkistarhoille ja koe-eläinlaboratorioihin, julkaistiin lehdessä vuonna 1998 juttu Iso-

 
293 Juppi 2004, 15.  
294 Eläinsuojeluliitto Animalian toiminta-ajatus, 1998. Julkaisematon johtokunnan kokouspöytäkirjan 

liite. 
295 Muutos tapahtuu numerossa Animalia 4/1998.  
296 Eläinsuojeluliitto Animalian johtokunnan kokouksen pöytäkirja 10.12.1998.  
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Britannian ”kettusodasta”, jossa riistaeläinten metsästys koiralaumojen avulla pyrittiin 

lopettamaan sekä laillisin että laittomin keinoin.297 Tekstin sävy oli hyvin neutraali ja 

siinä lähinnä kuvailtiin, miten ketunmetsästyksen sabotointi tapahtui, eikä oteta 

kantaa siihen, oliko se oikeutettua. 

 

Vuonna 1999 Animaliassa julkaistiin järjestön entisen puheenjohtajan, Leena Vilkan, 

haastattelu, jossa tämä kertoi toisinaan hyväksyvänsä laittoman toiminnan. Lehden 

mukaan  

 

”Vilkan ajattelumalli poikkeaa Animalian linjasta, jossa eläinten oloja lähdetään 

muuttamaan ainoastaan ja vain laillisin keinoin. Animalia lähtee muuttamaan 

vallitsevan yhteiskunnan oloja sen omin keinoin: vaikuttamalla lainsäädäntöön.”298 

 

Tässäkin tapauksessa Animaliassa pyrittiin tuomaan esiin, että lehdessä julkaistu 

entisen puheenjohtajan ajattelu ei ole linjassa yhdistyksen kanssa. Tämä suhteutuu 

kiinnostavasti Pulkkisen vuoden 2000 uskontotieteen pro gradu –työhön, jossa hän 

haastatteli Animalian jäseniä. Iso osa Animalian jäsenistä hyväksyi laittoman toiminnan 

jossain määrin, jos sen ei katsottu vahingoittavan ihmisiä tai eläimiä. Tämä erosi 

Animalian virallisesta linjasta, jossa kaikki laittomuudet tuomittiin ja niistä haluttiin 

erottautua mahdollisimman selvästi.299 Animaliassa oli siis myös sisäisiä erimielisyyksiä 

siitä, miten eläinoikeusliikkeeseen tulisi suhtautua.  

 

Aarnipuun mukaan varsinkin 1990-luvun loppupuoli oli Animaliassa vaikeaa aikaa, sillä 

järjestö pyrki kaikin keinoin erottautumaan laittomasta toiminnasta ja 

eläinoikeusliikkeestä. Järjestön aiempi puheenjohtaja ja pitkäaikainen 

toiminnanjohtaja Päivi Rosqvist irtisanoutui toimestaan vuonna 1996 pitkälti 

kettutyttökohun aiheuttaman uupumuksen vuoksi. Uudeksi toiminnanjohtajaksi 

valittiin aiemmin lihateollisuudessa työskennellyt Jaana Kiljunen. Kiljusen valintaan ei 

 
297 Cajander Riku, Kettusota jatkuu Englannissa. Animalia 2/1998.  
298 Reijonaho Jaana, Animalian entisen puheenjohtajan ajatukset ovat herättäneet usein kritiikkiä 

yleisön joukossa: “Luonnolla on oma itseisarvonsa”. Animalia 3/1999.  
299 Pulkkinen 2000, 61.  
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Animalian jäsenistössä oltu yksimielisen tyytyväisiä, vaikka se auttoi järjestöä 

loitontamaan itseään eläinoikeusliikkeestä.300 Myös eläinoikeusliikkeessä tuolloin 

aktiivisesti toiminut Joni Purmonen oli vuonna 1998 sitä mieltä, että Kiljusen 

palkkaaminen Animalian toiminnanjohtajaksi karisti kaikki epäilykset siitä, että 

Animalia olisi eläinoikeusjärjestö.301 

 

2000-luvun ensimmäisessä lehdessä julkaistiin Oikeutta Eläimille –yhdistyksen 

puheenvuoro, jossa selvennettiin, miksi järjestö ei suostu tuomitsemaan turkistarha- ja 

eläinkoelaboratorioihin kohdistuneita iskuja. OE ei tuomitse iskuja, sillä järjestön 

toiminta perustui suoraan demokratiaan eivätkä sen jäsenet halunneet tuomita iskuja. 

Tekstin mukaan 

 

”OE:n piirissä on selkeästi tuotu esiin se, ettei väkivaltaisia, ihmisten tai eläinten 

fyysisen koskemattomuutta loukkaavia iskuja tueta. Kanta on selvä: ikkuna tai 

verkkohäkki ei tunne tuskaa, kun taas ihmiset ja eläimet tuntevat. Ja tämän 

hyvin yksinkertaisen eettisen ohjenuoran mukaan muokkaamme myös 

kannanottomme.”302 

 

OE:n kannanoton julkaiseminen vaikuttaa oudolta, sillä muuten Animalia 

systemaattisesti tuomitsi ilkivallan ja iskut. Toisaalta lehdessä julkaistiin myös entisen 

puheenjohtajan haastattelu, jossa tämä ei suoraan tuominnut kaikkea laitonta 

toimintaa. Nämä saattavat olla Animalialta yritys etäännyttää radikaali 

eläinoikeustoiminta järjestöstä ja sen lehdestä.  

 

Vuoden 2000 toisessa numerossa lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin 1990-luvun 

lamaa ja sen merkitystä kansalaisjärjestötoiminnalle. Samalla kun kansalaisjärjestöjen 

jäsenmäärät laskivat, nousivat Suomessa 1990-luvulla eläinsuojelu ja –

oikeuskeskustelussa keskiöön ”kettutytöt” ja radikaali toiminta. Pääkirjoituksen 

mukaan 

 
300 Aarnipuu 2011, 157–158. 
301 Purmonen 1998, 219–220. 
302 Hyttinen Vesa, Miksi Oikeutta Eläimille ei tuomitse iskuja? Animalia 1/2000. 
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”[a]senneilmapiiri polarisoitui ja kärjistyi, jokainen eläinten hyvinvoinnista puhuva 

julistettiin nopeasti yhteiskunnan järjestyksen viholliseksi. Jossain käytiin 

syvempääkin eettistä keskustelua, mutta se ei päässyt pinnalle juuri tilanteen 

kärjistymisen takia. Nyt toivon tilanteen rauhoittuneen sen verran, että pääsisimme 

keskustelemaan eläinten suojelusta, eläinten hyvinvoinnista ja eläinten oikeuksista 

avoimesti ja asiallisesti.”303  

 

Seuraavana vuonna lehdessä julkaistiin useampikin pääkirjoitus keinoista, eri 

toimijoista ja yhdistyksen linjasta. Vuoden 2001 toisen numeron pääkirjoituksessa 

peräänkuulutettiin valistamista ja muutosta, joka valistuksen seurauksena lähti 

ihmisestä itsestään. Tekstin mukaan painostaminen ja syyttäminen eivät olleet toimivia 

keinoja ja esimerkiksi turkistarhauksesta keskusteltaessa useimmat ajattelivat 

valitettavasti vain turkistarhaiskuja, mikä esti asiallisen keskustelun.304 Seuraavassa 

numerossa kyseenalaistettiin Suomen valtion rahoittamaa hanketta, jonka 

tarkoituksena oli ”turkistarhaukseen liittyvien väärinkäsitysten” oikominen. 

Hankkeeseen liittyvä henkilö oli esittänyt Animalian olevan ääriliike – luonnehdinta, 

mitä pääkirjoituksessa vastustettiin ja peräänkuulutettiin avointa ja demokraattista 

yhteiskuntaa.305  

 

Vuonna 2002 Animaliassa julkaistiin teksti, jossa käsiteltiin eläintuotantoon ja 

eläinsuojeluun liittyviä tunteita. Artikkelin mukaan esimerkiksi turkistarhauksen 

kohdalla lehdistö keskittyi ennen kaikkea tarhaajan tunteisiin ja siihen, miten tämä 

tunsi epävarmuutta elinkeinostaan ja vihaa eläinsuojelijoita kohtaan. Sen sijaan  

 

”ne, jotka haluavat tehdä jotain, siis esimerkiksi eläinten suojelijat, leimataan 

anarkistisiksi hörhöiksi. Tässä on selvä ristiriita. Eikö media halua nähdä nuorten 

aktiivisuutta asiallisena yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisena? Miksi 

eläinsuojelua ei nähdä määrätietoisena poliittisena toimintana, jonka motiivi on 

 
303 Pääkirjoitus. Animalia 2/2000.  
304 Pääkirjoitus. Animalia 2/2001.  
305 Pääkirjoitus. Animalia 3/2001.  
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epäitsekäs huoli muista olennoista? Miksi eläinsuojelijat leimataan "kettutytöiksi” 

tai puluja syöttäviksi höperömummoiksi?”306 

 

Animaliassa oli vielä vuonna 2003 kannanotto turkistarhaiskuihin. Järjestön mukaan 

iskuista oli ollut eläimille enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä asenne- ja 

keskusteluilmapiiri olivat muuttuneet negatiivisiksi. Turkistarhauksesta ei voinut 

keskustella ilman, että iskut nousivat esiin ja tämän vuoksi Suomessa yhä useampi 

hyväksyi turkistarhauksen. Lisäksi media ei ollut pääkirjoituksen mukaan kiinnostunut 

kuulemaan Animalian kaltaista keskustelevaa asiantuntijajärjestöä, vaan halusi 

kirjoittaa iskujen tekijöiden ja tarhaajien välisestä konfliktista.  

 

”Keskustelua mediassa ei siis käydäkään eläimistä, vaan ihmisistä ja 

keinoista.”307 

 

Animalia nosti siis sekä jo iskujen tapahtumavuonna 1995 ja vielä vuonna 2003 esiin 

sen, miten turkistarhaiskut ja sabotaasi tulisi vaikuttamaan ja vaikutti eläinsuojelun 

imagoon mediassa. Tämä kiinnostus juuri median toimintaa kohtaan vertautuu 

kiinnostavasti uuden eläinoikeusliikkeen strategiaan. Juppi on esittänyt, että 

eläinoikeusliike pyrki toiminnallaan tuomaan eläinten aseman ja oikeudet osaksi 

yhteiskunnallista keskustelua, mutta valtamediassa huomio kiinnittyi herkästi 

radikaalin liikkeen toimintatapoihin ja se leimattiin terrorismiksi. Toisaalta 

eläinoikeusaktivistit itsekin tunnustivat tämän problematiikan ja saattoivat syyttää 

valtamediaa siitä, että se itse ajoi aktivistit tällaiseen toimintaan. Media kiinnostui 

näkyvistä aktioista eikä antanut näkyvyyttä eläinoikeusliikkeen arkiselle tai 

pitkäjänteiselle järjestötoiminnalle.308 

 

Animaliassa tunnistettiin tämä paradoksaalisuus, vaikka lehdessä eläinoikeusaktivisteja 

myös kritisoitiin näiden kyseenalaisista huomionhakukeinoista. Nämä havainnot ovat 

linjassa Lundbomin artikkelin kanssa, jossa tämä kartoittaa eläinoikeusliikkeen 

 
306 Lammi Ilona, Eläinsuojelijallakin on oikeus tunteisiin. Animalia 1/2002.  
307 Pääkirjoitus. Animalia 4/2003.  
308 Juppi 2004, 107–109.  
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mediasuhdetta ja sen muutoksia. Lundbomin mukaan eläinoikeusliike on pyrkinyt 

saamaan huomiota asialleen mitä moninaisemmin keinoin, kuten iskuilla 

turkistarhoille. Samalla liikkeessä on kuitenkin tiedostettu, että median aktivistien 

toiminnalle antamia merkityksiä ei ollut mahdollista hallita ja julkisessa keskustelussa 

eläinoikeustoiminta ja samalla eläinten oikeudet leimautuivat terrorismiksi.309 

Aarnipuun mukaan Animalia järjestönä tietoisesti jopa vältteli oikeus-sanan käyttöä 

jonkin aikaa310, joten voi päätellä, että aiemmin määrittelemätön ja 

monimerkityksellinen termi eläinten oikeudet muuttui julkisessa keskustelussa yhdellä 

kertaa synonyymiksi laittomalle toiminnalle. Animaliassa ehkä nähtiin, että nyanssinen 

keskustelu aiheesta olisi mahdotonta, joten oli parempi irtautua termistä kokonaan. 

 

Eläinoikeusliikkeen käsittely Animalia-lehdessä 2000-luvun alkupuolella noudatteli 

1990-luvun tapaan liikkeen toimintasykliä, sillä muutaman vuoden hiljaisemman 

kauden jälkeen se aktivoitui taas iskujen saralla vuonna 2000. Vuosina 2000 ja 2001 

tapahtuneet iskut olivat oikeuden käsittelyssä vasta talvella 2003-2004, jolloin ne 

nousivat uudelleen mediaan.311 Eläinoikeusliike vaikuttaa siis nousseen esiin 

Animaliassa usein siksi, että lehti ja järjestö halusivat tuoda esiin kantansa kulloinkin 

esillä olleeseen tapaukseen liittyen.  

 

Näyttää siis siltä, että tämän työn johdannossa esiin nostamani Animalian entisen 

puheenjohtajan Leena Vilkan väite siitä, että aiemmin eläinten oikeuksia ajaneet 

eläinsuojelijat vaihtoivat kantaansa tai ainakin retoriikkaansa yhdessä yössä on 

jokseenkin perusteltu. Eläinten oikeudet todella olivat myös Animalia-lehdessä esillä 

monissa eri yhteyksissä ja lehdessä julkaistiin kirjoituksia, jotka noudattelivat 

eläinoikeusliikkeen eettistä linjaa ja pohtivat eläinten hyväksikäytön oikeutusta. 

Eläinten oikeudet katosivat vuoden 1995 tienoilla lehdestä lähes kokonaan ja 

eläinoikeusliikkeestä kirjoitettiin tasaisen kriittiseen sävyyn. 

 

 
309 Lundblom 2016, 109.  
310 Aarnipuu 2011, 151. 
311 Ibid, 15.  



 

 89 

4.3. Eläinten hyvinvointi valtaa palstatilaa 
 
Jos eläinten oikeudet ei esiinny Animaliassa vuosina 1995–2004 yhtä usein kuin 

aiemmin, esiintyvät käsitteet eläinten hyvinvointi ja eläinten hyvinvointitutkimus sekä 

ajatus eläinystävällisten kulutustuotteiden käyttämisestä sitäkin enemmän. 

Eläinystävällisillä kulutustuotteilla tässä yhteydessä tarkoitettiin eläinkunnan tuotteita, 

joiden tuotannossa eläinten hyvinvointiin oli kiinnitetty tavallista enemmän huomiota.  

 

Eläinten hyvinvointiin liittyen lehdessä julkaistiin koko tämän luvun tarkastelujakson 

ajan tasaisesti tekstejä luomutuotannosta ja eläintuotannosta, jossa eläinten 

hyvinvointi pyrittiin ottamaan huomioon. Lehdessä kuvailtiin tilojen arkea eläinten 

hyvinvoinnin näkökulmasta ja kerrottiin, miten luomutuotanto tai esimerkiksi 

pihattonavetat lisäävät myös eläintuotannon laatua312. Tuotannosta kirjoitetaan 

esimerkiksi näin: 

 

”Laitiset ovat kuitenkin tyytyväisiä luomun valintaan: vaikka työtunteja on tullut 

lisää, ne ovat sitä mielekkäämpiä.”313 

ja 

”Tuomo ja Anna-Maija Pohjola ovat enemmän kuin tyytyväisiä uuteen 

navettaansa. Siitä ovat hyötyneet sekä lehmät että hoitajat. Harrastuksesta 

muodostui vuosien mittaan työ, joka ei ole menettänyt alkuperäistä terapeuttista 

luonnettaan.”314 

 

Eläinten hyvinvointi kytkeytyi siis näissä artikkeleissa monesti myös tuottajien 

hyvinvointiin ja siihen, että eläinten hyvinvoinnin huomioiva tuotanto tarjosi myös 

tuottajalle mahdollisuuden kokea tekevänsä työnsä itselleen eettisesti kestävällä 

 
312 Piispa Sisko, Vallatonta vaellusta, tarmokasta tonkimista – elämää, jota jokainen possu haluaisi elää. 

Animalia 1/1995; Tengvall Helena, Väljemmät olot lehmille. Animalia 2/1996; Lindqvist Anna, 
Luomusialla on lokoisat oltavat. Animalia 1/1998. Väisänen Päivi, Pihattonavetassa paistaa aurinko. 
Animalia 2/2000. Valkama Elina, Luomupossun elämää. Animalia 4/2001; Viljanen Anna, Ilolan iloinen 
kanala. Animalia 4/2003. Viljanen Anna, Vierailulla Grindilän luomukanalassa. Animalia 2/2004.  
313 Lindqvist Anna, Luomusialla on lokoisat oltavat. Animalia 1/1998. 
314 Väisänen Päivi, Pihattonavetassa paistaa aurinko. Animalia 2/2000.  
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tavalla. Tekstit osoittavat, että eläinten hyvinvoinnin huomiointi ei ollut välttämättä 

tuottajilta pois, vaan toi myös hyötyjä. 

 

Luomutilakertomusten lisäksi Animaliassa kirjoitettiin luomusta ja eläinystävällisestä 

eläintuotannosta yleisellä tasollakin. Luomun kerrottiin lisäävän eläinten elämän 

laatua315 ja eettistä laatua povattiin suomalaisen lihan myyntivaltiksi yhä koventuvassa 

EU-alueen kilpailussa316. Lisäksi Hietalahden uusitussa kauppahallissa kehuttiin olevan 

paljon luomutuotteita317 ja luomukanalla kerrottiin olevan parhaat olot 

kananmunantuotannossa318.  

 

Vaikka luomusta kirjoitettiin monesti positiiviseen sävyyn, sitä myös kyseenalaistettiin 

Animaliassa. Vuonna 2000 lehdessä kirjoitettiin siitä, että Suomessa oli mahdollista 

käyttää luomutuotannossa turkiseläinten lantaa. Animalia oli esittänyt Luomu-liitolle, 

ettei luomuviljelyssä tulisi käyttää turkiseläinten lantaa, mutta liitto ei ollut lehden 

mukaan kuunnellut Animaliaa. Lehden mukaan moni luomua suosiva joutui nyt 

miettimään, mitä luomutuotteita voi syödä.319 Myös seuraavassa numerossa käsiteltiin 

samaa asiaa ja pohdittiin, millä perustein mitäkin lannoitetta tulisi saada käyttää320. 

 

Vuonna 2002 Animalia järjesti Luomumessuilla luennon luomukotieläimistä. Vaikka 

luento keskittyikin lehden mukaan esittelemään luomutuotantoa ja pohtimaan sen ja 

tehotuotannon eroja eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta, nousi esiin myös kysymys 

siitä, onko luomukotieläimiä todella olemassa321. Vuoden 2004 ensimmäisessä 

numerossa luomun ongelma kartoitettiin laajemmin ja lehden mukaan 

 

 
315 Kivivuori Kaarina, Luomu tuo eläimille elämän laatua. Animalia 1/1995.  
316 Manninen Emmi, Eettinen laatu suomalaisen lihan myyntivaltiksi. Animalia 2/1995.  
317 Valkama Elina, Hietalahden uusitussa kauppahallissa luomu on pääosassa. Animalia 1/2002.  
318 Vuorenkoski Saara, Munijoita erilaisissa oloissa. Animalia 2/2002. Vanhanen Sirpa, Luomukanalla on 

parhaat olot. Animalia 2/2004.  
319 Kivinen Hanna, Luomussa tulevaisuus? Animalia 2/2000. 
320 Suokas Brita, Luomukuluttajat vaativat eettistä keskustelua. Animalia 3/2000.  
321 Valkama Elina, Luomukotieläimiä, onko niitä? Animalia 4/2002.  
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”[l]uomun ongelma tällä hetkellä onkin se, että omaa eläinkantaa ei ole. Monet 

tehomaataloudesta tutut ongelmat tulevat jatkumaan myös luomupuolella niin 

kauan, että on päästy täysin omiin rotuihin ja eläinlinjoihin.”322 

 

Vaikka luomutuotantoa kehitettiin ennen kaikkea ympäristöystävällisyys edellä ja 

eläinten hyvinvointi vasta toisena ja sen säädökset perustuivat niin hyvässä kuin 

pahassakin, esimerkiksi mahdollisessa antibioottien kokonaiskiellossa, kuluttajien 

haluihin, niin  

 

”[t]ällä hetkellä luonnonmukainen maatalous on kuitenkin ainoa valvottu 

tuotantomuoto, jossa eläinten todelliset tarpeet ja hyvinvointi edes halutaan 

ottaa huomioon, tuottavuudenkin kustannuksella.”323 

 

Kaiken kaikkiaan luomuun kohdistuva kritiikki koski lehdessä lähinnä yksittäisiä 

luomutuotannon aspekteja kuten tehotuotannosta saatavan lannoitteen käyttöä tai 

eläinten olojen näennäistä parannusta. Luomutuotanto itsessään näyttäytyi 

positiivisessa valossa, sillä se lisäsi ainakin tiettyyn pisteeseen asti eläinten 

hyvinvointia, vaikka ainakin 2000-luvun alkupuolella eläinten hyvinvointi oli 

luomutuotannossa lähinnä sivutuote eikä pääasia.  

 

Luomun lisäksi tämän luvun aikavälillä eläinystävälliseen kuluttajuuteen liittyvät tekstit 

lisääntyivät lehdessä entisestään. Animaliassa jatkettiin eläinkokeettomasta 

kosmetiikasta kirjoittamista324, vastattiin kysymyksiin eri kosmetiikkamerkkien 

eläinystävällisyydestä325, kampanjoitiin EU:n alueen kosmetiikkateollisuuden 

eläintestien kiellon puolesta326 ja kirjoitettiin uudesta kansainvälisestä ”testattu ilman 

eläinkokeita” –standardista, johon monet yritykset sitoutuivat327. 

 
322 Uotila Laura, Luomueläintuotannossa on vielä paljon parannettavaa. Animalia 1/2004.  
323 Ibid.  
324 Rosqvist Päivi, Kosmetiikkaa ilman eläinkokeita. Kuluttaja listojen ja mainosten viidakossa. Animalia 

2/1995. 
325 Utriainen Sampo, Kuluttajapalsta. Animalia 1/1996. 
326 Rosqvist Päivi, Go Cruelty Free! Lähtölaukaus kosmetiikkakampanjalle. Animalia 3/1996.  
327 Salmi Riitta, Uuden kosmetiikkastandardin läpimurto lähellä. Animalia 1/1998. 
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Kosmetiikan lisäksi lehdessä kirjoitettiin, miten kuluttajat voivat omalla 

ostokäyttäytymisellään vaikuttaa häkkikanaloiden lakkauttamiseen ostamalla vain 

lattiakanalasta peräisin olevia munia328 ja kannustettiin yrityksiä panostamaan 

eläinystävällisten tuotteiden markkinointiin329. Lehdessä myös painotettiin kuluttajien 

ostopäätösten merkitystä eläinten hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä330 ja toivottiin, 

että kuluttajat tosiasiallisesti ottaisivat myös eläinten hyvinvoinnin huomioon 

ostopäätöksissään, vaikka se voikin maksaa enemmän331. Lisäksi Animaliassa uutisoitiin 

EU-alueella toteutetusta tutkimuksesta, jonka mukaan kuluttajat olivat kyllä 

kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista, mutta tämä ei aina näkynyt ostopäätöksissä. 

Kuluttajat eivät pitäneet itseään vastuullisina eläinten hyvinvoinnista, vaan näkivät sen 

joko tuottajien, valtion tai esimerkiksi EU:n vastuuna.332  

 

Vaikka kuluttajien vaikutusta pidettiin Animaliassa suurena, nähtiin varsinkin 

kananmunien kohdalla ongelmaksi myyntipakkausmerkinnät. Pakkausmerkinnöillä 

voitiin pyrkiä joko ”epäeettisemmän” tuotannon imagon parantamiseen333 tai 

välttämään avointa konfliktia luomutuotannon ja muun kananmunantuotannon välillä, 

kun molempia munia saattoi tuottaa ja myydä sama yritys334. 

 

Uutena eläinten hyvinvointiin liittyvänä aiheena Animaliassa nousi vuosien 1995 ja 

2004 välillä eläinten hyvinvointitutkimus. Vuonna 1995 Animalia järjesti Suomen 

Eläinsuojeluyhdistyksen kanssa seminaarin eläinten hyvinvoinnin tieteellisestä 

arvioinnista. Animalia-lehdessä julkaistiin seminaarista artikkeli, jossa kerrottiin 

muualla maailmassa tehtävästä eläinten hyvinvointitutkimuksesta ja painotettiin, että 

vaikka Suomessakin oli alettu tekemään eläinten hyvinvointiin liittyvää tutkimusta, 

 
328 Tengvall Helena, Osta kana vapaaksi – kauppareissulla! Animalia 1/1998. 
329 Pääkirjoitus. Animalia 2/1998.  
330 Pääkirjoitus. Animalia 4/1998; Pääkirjoitus. Animalia 4/1999.   
331 Pääkirjoitus. Animalia 4/2001.  
332 Kivinen Hanna, Tutkimus: Kuluttajien tiedot eläinten kohtelusta vähäiset. Animalia 4/2001.  
333 Kujanpää Pekka, Kuluttajana kaupassa – Näkyykö merkintäsumussa majakkaa? Animalia 2/2002.  
334 Valkama Elina, Luomukananmunien esiinmarssi. Animalia 2/2002.  
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tarvittaisiin siihen paljon nykyistä enemmän resursseja.335 Vuonna 1997 Animaliassa 

julkaistiin vuoden Pro Animalia –palkinnon saaneen Helsingin yliopiston 

kotieläinhygienian professori Hannu Saloniemen haastattelu. Saloniemi oli tekstin 

mukaan työskennellyt eläinten hyvinvoinnin puolesta jo 25 vuotta, mutta tämän 

mukaan eläinten hyvinvointikysymykset olivat nousseet julkiseen keskusteluun vasta 

edellisen kymmenen vuoden aikana.336 

 

Saloniemen mukaan 

 

”[t]uottajat ovat ymmärtäneet, että parantamalla eläinten hyvinvointia he saavat 

eläimistään myös enemmän taloudellista hyötyä. Eläinten hyvinvoinnin ajaminen ei 

edellytä tuotannon laskua, vaan eläimen elinympäristön muuttamista tuotanto-

oloja vastaavalle tasolle. On vain löydettävä se kultainen keskitie, jossa sekä 

eläinten hyvinvointi että tuottajan edut voidaan ottaa mahdollisimman hyvin 

huomioon.”337 

 

Kotieläinten hyvinvointitutkimus sai muutenkin palstatilaa 2000-luvun alussa 

Animaliassa, kun lehdessä kirjoitettiin Helsingin yliopistoon vuonna 2003 perustetusta 

Kotieläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksesta. Lehden mukaan: 

 

"[k]un tietomme eläinten hyvinvoinnin perusteista ja hyvinvointiin vaikuttavista 

tekijöistä lisääntyy, voimme antaa tuottajille neuvoja, joiden avulla he voivat 

paitsi parantaa eläinten hyvinvointia myös turvata tuotantonsa talouden”, 

sanoo Hannu Saloniemi.” 338 

 

Molemmissa artikkeleissa eläinten hyvinvointi nostettiin siis esiin tuottajille hyötyä 

tuottavana seikkana. Tekstien yksi tulkinta on, että eläinten hyvinvointiin 

 
335 Manninen Emmi, Eläinten hyvinvointitutkimus pureutuu ydinkysymyksiin. Animalia 4/1995.  
336 Räikkä Jyrki, Pro Animalia –palkittu Hannu Saloniemi: Kultaisella keskitiellä eläinten hyvinvoinnin 

puolesta. Animalia 4/1997.  
337 Ibid.  
338 Herold Kia, Kotieläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus avattiin. Animalia 1/2004.  
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panostaminen olisi tuottajille kannattavaa taloudellisten seikkojen, eikä eläinten 

itsensä takia. Toisaalta tämä voi olla tietoisesti valittu strategia, jolla eläinten 

hyvinvointiparannukset oli mahdollista markkinoida tuottajille. Animalian 

toimintatapoihin kuitenkin kuului selvästi pitkän aikavälin tavoitteiden edistäminen 

lyhyen aikavälin pienillä parannuksilla.  

 

Aarnipuu on myös huomauttanut, että juuri 2000-luvun alkupuolella Animaliassa oltiin 

vielä varovaisia 1990-luvun turkistarhaiskujen ja radikaalin eläinoikeusliikkeen 

toiminnan takia. Vasta vuoden 2006 henkilövaihdosten jälkeen järjestö alkoi omassa 

viestinnässään, johon myös jäsenlehti kuului, painottaa enemmän kasvisruokaa 

luomulihan sijaan ja kannustamaan maitotuotteista ja kananmunasta luopumista.339 

Tätä tarkastelujaksoni jälkeen tapahtuvaa kehitystä vasten on helppo huomata, että 

2000-luvun alku todella oli Animaliassa eläintuotannon kanssa yhteisymmärrystä 

hakevaa ja tuotantoeläinten hyvinvointia painottavaa. 

 

Vuonna 1999 Animaliassa julkaistiin artikkeli Iso-Britanniassa tehdystä tutkimuksesta, 

jonka mukaan turkiseläinten hyvinvointi ei toteudu turkistarhoilla. Tutkimuksen 

tekijöiden mukaan turkiseläinten hyvinvointitutkimuksen lähtökohdaksi tulisikin ottaa 

turkiseläinten käyttäytyminen vapaana luonnossa.340 

 

Animaliassa uutisoitiin 2000-luvulla erilaisista eläinten hyvinvointitutkimukseen 

liittyvistä tapahtumista, kuten vuonna 2001 järjestetystä Eläinten hyvinvointi -

tutkimusseminaarista341 ja Animalian ja eduskunnan eläinsuojeluryhmän vuonna 2002 

järjestämästä Turkiseläinten hyvinvointiongelmat -seminaarista342. Lehdessä kerrottiin 

myös ulkomaisista tapahtumista, kuten Iso-Britanniassa Universities Federation for 

Animal Welfaren (UFAW) vuonna 2003 järjestämästä Science in the Service of Animal 

Welfare –symposiumista, jonne Animalia lähetti Suomen eläinsuojeluyhdistyksen ja 

 
339 Aarnipuu 2011, 184–188.  
340 Cajander Veli-Risto, Turkiseläinten hyvinvointi ei toteudu tarhoilla. Animalia 1/1999. 
341 Salmi Riitta, Eläinten hyvinvointi –tutkimusseminaari. Animalia 4/2001.  
342 Lammi Ilona, Turkiseläinten hyvinvointiongelmat -seminaarin päävieras professori Donald M. Broom: 

"Turkiseläinten oloja olisi huomattavasti parannettava". Animalia 2/2002.  
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Helsingin yliopiston kanssa edustajan343. Lisäksi lehdessä esiteltiin eläinten 

hyvinvointitutkimusta tekeviä tai edistäviä henkilöitä Suomessa344 ja ulkomailla345.  

 

Animaliassa kirjoitettiin myös vuonna 2004 Helsingin yliopistossa toteutetusta 

tutkimuksesta, jossa kohteena oli luomusikala. Tutkimuksessa selvitettiin eläinten 

hyvinvointia, eläintenhoitajan asennoitumista hoitamiinsa eläimiin ja tämän käsityksiä 

eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Artikkelissa kerrottiin tutkimuksessa 

havaituista eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.346 Vuoden 2004 viimeisessä 

numerossa kerrottiin Suomessa järjestetystä kansainvälisestä eläinten 

hyvinvointitutkimuksen ja käyttäytymisen kongressista ja pohdittiin, miten 

tutkimustieto saataisiin paremmin osaksi lainsäädäntöä.347 Lehdessä esiteltiin myös 

kongressissa esiteltyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia348. 

 

Vaikka lehdessä oli jo aiempina vuosikymmeninä kirjoitettu eläinten hyvinvoinnista ja 

kuluttajien roolista, nousi eläinten hyvinvoinnin käsite nyt 2000-luvulle tultaessa 

selvästi aiempaa suurempaan rooliin. Animalian viestinnällinen painopiste oli 

kallistunut varsinkin turkistarhaiskujen jälkeen positiivisten asioiden ja eläintuotannon 

kanssa yhteistyön korostamiseen. Eläinten oikeuksien käsite yhdistyi vielä 2000-luvun 

alussa hyvin vahvasti eläinoikeusliikkeeseen ja turkistarhaiskuihin. Lisäksi Animalia oli 

jo pidempään pyrkinyt eroon esimerkiksi koe-eläinten suojelusta, sillä suojelun ei 

koettu kuvaavan järjestön toimintaa tarpeeksi hyvin. Kun vielä kuluttajuuden merkitys 

oli kasvanut selvästi edellisten vuosikymmenien aikana, on ymmärrettävää, miksi 

lehdessä nousi uusi tapa käsitteellistää eläinasiaa.   

  

 
343 Valros Anna, Rottia, sikoja ja filosofeja. Symposiumissa pohdittiin tieteen roolia eläinten 

hyvinvoinnin edistämisessä. Animalia 3/2003.  
344 Lammi Ilona, Tietoa, ei mielipiteitä. Animalia 2/2002; Eronen Eeva, Suomen ensimmäinen 

kotieläinten hyvinvoinnin professori on Anna Valros. Animalia 2/2004.  
345 Herold Kia, Nuoresta haaveilijasta arvostetuksi asiantuntijaksi. Animalia 2/2003.  
346 Uotila Laura, Helsingin yliopistossa tutkittiin luomusikalan arkea. Animalia 3/2004.  
347 Pääkirjoitus. Animalia 4/2004  
348 Uotila Laura, Hyvinvointitutkimus voi auttaa kotieläimiä. Animalia 4/2004.  
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5. Johtopäätökset 
 
 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten Koe-eläinten suojelu – ja myöhemmin 

Animalia-lehdessä käytettiin termejä eläinten suojelu ja eläinten oikeudet. Pyrin 

kartoittamaan, millaisia merkityksiä näille termeille eri aikoina annettiin – 

muuttuivatko merkitykset ajan myötä?  Tutkin myös, oliko aineistosta löydettävissä 

suojelun ja oikeuksien lisäksi muita käsitteitä, joita käytettiin eläinasian edistämiseen. 

Lisäksi halusin selvittää, miten nämä eri termit kytkeytyivät eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikkeen eri vaiheisiin ja historialliseen kontekstiin. 

 

Aineistostani erottui selvästi yksi teema, jota Koe-eläinten suojelu – ja Animalia 

lehdissä käsiteltiin lähes koko tarkastelujakson ajan. Tämä teema oli eläinsuojelu 

lainsäädännöllisenä kysymyksenä. Tämä havainto tukee ajatusta siitä, että Animalia on 

alusta asti halunnut profiloitua eläinsuojelukysymyksissä asiantuntijajärjestönä ja on 

pyrkinyt aina vaikuttamaan lainsäädäntöön, oli se sitten Suomessa tai kansainvälisellä 

tasolla. Eläinten oikeuksien käsite taas esiintyi lehdissä pitkään, mutta käsitteen sisältö 

muuttui selvästi pitkällä aikavälillä ja koki varsinkin tarkastelujakson loppupäässä 

jonkinlaista mainehaittaa. Eläinten hyvinvointi taas ilmestyi lehteen uutena käsitteenä 

1990-luvulla ja sen merkitys kasvoi samalla kun eläinten oikeudet katosivat lehdestä. 

Lehden linja heijasteli selvästi niitä kehityskulkuja, joita suomalaisessa eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikkeissä on muutenkin nähty. 

 

Varsinkin 1970-luvun aineistosta on helppo nähdä, että Koe-eläinten suojelu ry. ja sen 

jäsenlehti asettuivat toiminnassaan ja uutisoinnissaan eläinsuojelu-käsitteen alle. 

Vaikka eläinten oikeudet vilahtivat tuon ajan aineistossa joitain kertoja, olivat eläinten 

oikeudet vielä selvästi sidoksissa eläinsuojeluun. Eläinsuojelijat ja eläinsuojelujärjestöt 

ajoivat eläinten oikeuksia eivätkä eläinten oikeudet itsessään poikenneet näiden 

järjestöjen ja toimijoiden tavoitteista. Ei ollut vielä olemassa erikseen eläinten 

oikeuksia tai eläinoikeusliikettä, joka toimisi tai ajattelisi eläinsuojelujärjestöistä 

poikkeavalla tavalla. Käsitteellisellä tasolla eläinten oikeudet olivat pitkään Koe-

eläinten suojelu –lehdessä jotain, jotka sisältyivät laajempaan eläinsuojeluun eikä 
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eläinten oikeuksista puhuttaessa tarkoitettu mitään vakiintuneita oikeuksia. Niillä ei 

myöskään viitattu mihinkään vielä muotoutuneeseen keskusteluun eläinten 

oikeuksista tai asemasta ihmisten yhteiskunnassa. 

 

Eläinsuojelu kattoi tuolloin kaiken eläinten hyväksi tehdyn työn, joka painottui vielä 

vahvasti Suomessa tyypilliseen tapaan yhdistysmuotoiseen kansalaisvaikuttamiseen. 

Yhdistys pyrki pääasiassa levittämään tietoa eläinten kärsimyksistä ja lobbaamaan 

poliittisia päättäjiä eläinsuojelulainsäädännön parantamiseksi.  Koska pääpaino 

yhdistyksen toiminnassa oli eläinsuojelulainsäädäntöön vaikuttaminen muiden 

eläinsuojelujärjestöjen rinnalla, oli luonnollista, että myös yhdistyksen lehdessä 

kirjoitettiin eläinsuojelusta. Vaikka Animalialla oli varsinkin alkuaikoinaan muita 

eläinsuojelujärjestöjä radikaalimpi maine, pyrki se yhteistyöhön vanhempien 

toimijoiden kanssa. 

 

1980-luvun alkupuolella tilanne muuttui, sillä Suomessakin nousi keskusteluun, hieman 

kansainvälistä liikehdintää myöhemmin, erityinen eläinoikeusfilosofia ja eläinten 

vapauttaminen. Peter Singerin ja Tom Reganin ajatukset rantautuivat Suomeen ja Koe-

eläinten suojelu –lehdessäkin esiteltiin näiden uuden eläinoikeusliikkeen aatteellisten 

johtohahmojen ajatuksia. Toisaalta vaikka Koe-eläinten suojelu –lehdessä alkoi 1980-

luvun alkupuolella esiintyä yhä enemmän eettistä pohdintaa koe-eläinten käytön 

oikeutuksesta, ei järjestö itsessään ollut kovinkaan yksimielinen siitä, mikä kaikki 

eläinten hyödyntäminen oli tuomittavaa. Tehotuotanto nähtiin ongelmallisena juuri 

tuotantotavan vuoksi, eikä niinkään eläinten hyödyntämisen. Näin ollen eläinten 

oikeuksia käsitelleet avaukset lehdessä jäivät vielä yksittäisiksi pilkahduksiksi eivätkä 

edustaneet järjestön yleistä linjaa.  

 

1980-luvun puolivälistä eteenpäin eläinoikeusajattelu sai Animalia-lehdessä yhä 

enemmän tilaa, vaikka se ei sellaisenaan siirtynytkään osaksi yhdistyksen linjauksia. 

Keskustelu eläinoikeuksista kumpusi vahvasti käytännöllisen etiikan tutkimuksesta ja 

sitä kävivät Animalian sivuilla ennen kaikkea filosofit. Käytännöllinen etiikka pyrkii 

nimensä mukaisesti soveltamaan etiikkaa tosimaailman kysymyksiin ja juuri 
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eläinkokeet näyttivät 1980-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa nousseen tällaiseksi 

polttavaksi aiheeksi.  

 

Keskustelua käytiin maan suurimpia sanomalehtiä myöten, joten eläinten oikeudet 

saivat jonkin verran jopa laajempaa tunnettavuutta. Suomeen tämä filosofinen 

keskustelu rantautui muualta maailmasta, sillä eläinten oikeuksista keskusteltaessa 

viitattiin lähes poikkeuksetta Peter Singeriin sekä Tom Reganiin, jotka olivat 1980-

luvulla Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa jo pidemmälle kehittyneen 

eläinoikeusliikkeen aatteellisia johtohahmoja. Suomessa ympäristöfilosofi Leena 

Vilkka, joka toimi Animalian puheenjohtajana, kun lehdessä kirjoitettiin eniten eläinten 

oikeuksista, oli lehden artikkeleiden valossa suuressa roolissa eläinten oikeuksien 

popularisoinnissa. 

 

Eläinten oikeudet esiintyivät eläinoikeusliikkeen termille antamassa merkityksessä 

Animaliassa yhä enemmän 1990-luvun alkupuolella, kunnes keskustelu loppui kuin 

seinään vuoteen 1995. 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella Animaliassa ei 

enää puhuttu eläinten oikeuksista tai termiin liittyvästä filosofisesta keskustelusta. 

Tämä eläinten oikeuksien katoaminen ajoittui tarkalleen vuoden 1995 

turkistarhaiskuihin, joiden seurauksena uusi eläinoikeusliike nousi Suomessa 

mediahuomion kohteeksi yhdessä yössä.  

 

1990-luvun puolivälistä lähtien Animalialle oli tärkeää tehdä selvä eronteko radikaaliin 

eläinoikeusliikkeeseen ja se näyttäytyi järjestön lehdessä eläinten oikeuksien käsitteen 

häviämisenä. Muutamia yksittäisiä mainintoja lukuun ottamatta Animalia-lehti 

keskittyi 1990-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alkupuolen tekemään selväksi, että 

järjestöllä ei ollut mitään tekemistä ilkivaltaan ja sabotaasiin yhdistetyn liikkeen 

kanssa. Lehti julkaisi suoria kannanottoja iskuja vastaan ja oli vahvasti sitä mieltä, että 

kyseinen toiminta oli eläimille suorastaan haitallista. 

 

Eläinten oikeuksien lisäksi Animaliassa alkoi 1980-luvulta eteenpäin ilmestyä yhä 

enemmän kuluttamiseen ja kuluttajuuteen liittyviä tekstejä. Kuluttamisesta tuli 

tuolloin yhä suurempi osa ihmisten elämää lisääntyneiden tulojen ja 
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kulutusmahdollisuuksien myötä. Animaliassa pyrittiin valistamaan eläinten 

hyvinvoinnista kiinnostuneita kuluttajia siitä, miten nämä voisivat omissa valinnoissaan 

ottaa eläimet huomioon mahdollisimman hyvin. Varsinkin 1990-luvun iskujen aikana ja 

jälkeen Animaliassa painottuivat hyvät suhteet tuottajiin, kun lehdessä kirjoitettiin 

paljon luomulihasta ja tehtiin eroa hyvin ja huonosti tuotettuihin kananmuniin. 

Eläintuotantoa ei pyritty suoraan vastustamaan, vaan keskityttiin korostamaan 

eläinystävällisempää tuotantoa.  

 

Juuri eläinten hyvinvointi nousi työssäni esiin uutena käsitteenä eläinsuojelun ja 

eläinten oikeuksien rinnalle. Se ei esiintynyt lehdessä alkuaikoina 1970-luvulla lähes 

ollenkaan, mutta nousi kuluttajuuden merkityksen kasvun ja 1990-luvun tapahtumien 

myötä esiin. Lisäksi Euroopan yhtenäistymiskehityksen myötä englanninkielinen 

”animal welfare” kääntyi luultavasti monin paikoin juuri eläinten hyvinvoinniksi. 

Eläinten hyvinvoinnin käsitteellä pyrittiin samalla sekä osoittamaan yhteistyökykyä 

eläintuotantoa kohtaan että painottamaan yksittäisten kuluttajien 

vaikutusmahdollisuuksia. 

 

1990-luvun puolivälistä alkaen eläinten hyvinvointiin liittyi kuluttamisen lisäksi myös 

eläinten hyvinvointitutkimus, joka tieteenalana rantautui Suomeen tuolloin. Samalla 

kun eläinten oikeudet ja niistä käyty filosofinen keskustelu katosivat lehden palstoilta, 

kirjoitettiin Animaliassa yhä enemmän siitä, miten tieteen avulla oli mahdollista tutkia 

eläinten hyvinvointia. Animalia-lehdellä oli selvä linja, jossa se painotti eläinystävällistä 

kuluttamista ja vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämistä vaikuttamisen 

keinoina.  Lehdestä muodostuu kokonaiskuva, jossa eläinten hyvinvointia kehitettiin 

parhaiten asettamalla tarpeeksi saavutettavia lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka 

toivottavasti tulevaisuudessa johtaisivat yhä suurempiin muutoksiin. 

 

1990-luvulta alkoi myös toinen suuri murros, joka heijastui lehden sisältöön. Suomi 

liittyi vuonna 1995 Euroopan unioniin ja Animaliassa keskusteltiin laajasti ennen 

liittymistä sen mahdollisista vaikutuksista eläinsuojelupolitiikkaan ja –lainsäädäntöön. 

EU-jäsenyyden myötä Animaliassa lainsäädäntökysymyksiä käsiteltiin enemmän EU:n 

kuin Suomen kansallisen lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi kielenkäytössä oli 
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havaittavissa muutoksia, sillä Suomessa on perinteisesti puhuttu 

eläinsuojelulainsäädännöstä, kun taas englannin kielen animal welfare eli eläinten 

hyvinvointi yleistyi lehdessä selvästi EU:n kontekstissa. Järjestö on pyrkinyt Suomen 

EU-jäsenyyden alusta asti vaikuttamaan lainsäädäntöön kansainvälisellä tasolla, mikä 

heijastui selvästi lehden sisältöön ja käytettyihin termeihin. 

 

Koe-eläinten suojelu – ja Animalia –lehdissä pinnalle nousseet eläinkysymykset 

seurasivat laajoja kansainvälisiä trendejä, kuten eläinoikeusliikkeen nousua ja 

Euroopan yhdentymistä, mutta havaittavissa on totta kai myös paikallisia painotuksia 

ja varsinkin vuoden 1995 turkistarhaiskuja seurannut eläinoikeusliikkeen vahva 

irtautuminen ja vanhojen järjestöjen irtisanoutuminen siitä olivat Suomelle spesifejä 

kehityskulkuja. Muualla maailmassa ero eläinsuojelu- ja eläinoikeusliikkeen välillä oli 

tutkimuskirjallisuuteni mukaan tapahtunut jo paljon aiemmin ja 1990-luvun 

alkupuolella näkynyt eläinoikeusteemojen nousu Animalia-lehdessä näytti pitkään 

siltä, että lehti ja järjestö eivät olleet muodostaneet mitään selvää linjaa siitä, miten eri 

termejä käytettiin ja millaisia ajatuksia oli soveliasta esittää. 

 

1980-luvun loppupuolelle ja 1990-luvun alkupuolelle sijoittui tutkimusaineistossani 

paljon suuria murroksia EU-jäsenyydestä lamaan, yhteiskunnalliseen fragmentaatioon, 

maataloustuotannon muutoksiin ja eläinoikeusliikkeen nousuun. Esimerkiksi 

eläinoikeuskeskustelun nousu ajoittui osittain samalle aikajaksolle kuin 

kulutuskeskustelu eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Siksi on välillä vaikea osoittaa 

selviä syy-seuraussuhteita eri käsitteiden merkityksiin ja käyttöön liittyvissä 

muutoksissa. Esimerkiksi eläinten hyvinvointi käsitteenä näytti liittyvän lehdessä sekä 

kuluttajuuden merkityksen kasvuun, että EU-jäsenyyteen, mutta on vaikea osoittaa, 

oliko kyseessä kaksi täysin erillistä prosessia, sillä ne tapahtuivat hyvin samaan aikaan 

ja johtivat lopulta siihen, että eläinten hyvinvointi pitkälti korvasi eläinten oikeuksien 

käsitteen käytön. 

 

Toisaalta on myös otettava huomioon, miten yksittäiset henkilövalinnat vaikuttivat 

järjestön ja lehden linjaan. 1990-luvun alkupuolella järjestön puheenjohtajan toiminut 

ympäristöfilosofi Leena Vilkka toi selvästi enemmän eläinoikeusfilosofisen 
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painotuksen, kun taas 1980-luvulla järjestön puheenjohtajana pitkään toiminut 

Hannele Luukkainen kirjoitti lehteen paljon politiikasta ja lainsäädännöstä ja hän olikin 

itse sekä eduskuntavaaliehdokas että pitkään Helsingin kaupunginvaltuutettu. On 

vaikea erotella, olivatko henkilövalinnat syy tietyille painotuksille lehdessä, vai 

valittiinko järjestön johtoon tiettyinä aikoina henkilöitä, jotka sattuivat edustamaan 

haluttua linjaa. Järjestössä on avoimesti tunnustettu, että vuonna 1996 valittu 

toiminnanjohtaja Jaana Kiljunen valittiin osittain siksi, että tämä tuli lihateollisuudesta 

ja etäännytti järjestöä eläinoikeustoimijoista. 

 

On myös huomattava, että vaikka lehdessä on eri aikoina painotettu niin eläinsuojelua, 

eläinten oikeuksia kuin eläinten hyvinvointiakin, on taustalla koko ajan ollut selvästi 

pyrkimys olla vakavasti otettava asiantuntijajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan 

lainsäädäntöön, yleiseen keskusteluun sekä yksittäisten ihmisten toimintaan ja 

valintoihin. Järjestön toiminta on ammattimaistunut, mikä näkyy lehdessäkin 

toimintatapojen muutoksena eikä esimerkiksi ruohonjuuritoiminnasta ole kirjoitettu 

myöhempinä aikoina niin paljon. Lehti, sen sisältö ja lehdessä käytetyt termit ovat siis 

muuttuneet sekä laajempien yhteiskunnallisten muutosten ja kehityskulkujen mukana, 

mutta myös sen takia, että järjestö ja lehti itsessään ovat muuttuneet ja 

ammattimaistuneet. 

 
Tutkielmani tulokset ovat hyvin pitkälti linjassa muiden eläinoikeusliikettä käsitelleiden 

tutkimusten kanssa. Varsinkin 1990-luvun tapahtumien kohdalla Animalia-lehdessä 

havaitsemani muutokset peilaavat vahvasti sitä kehitystä, joka Suomen eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusyhdistysten ja –toimijoiden kentällä tuolloin tapahtui. Myös tapahtumien 

ajoittuminen suhteessa kansainväliseen kehitykseen noudattelee jo aiemmissa 

tutkimuksissa hahmoteltuja vuosia.  

 

Animalia-lehteä ei ole aiemmin tutkittu missään yhteydessä, ellei lasketa Animalian 

historiikkia, jossa lehteen viitataan. Siksi näenkin, että eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikkeiden välisen dilemman tutkiminen juuri Animalian näkökulmasta on 

tuonut myös uutta tietoa esimerkiksi siitä, miten järjestö suhtautui eläinten oikeuksiin 

ennen vuoden 1995 tapahtumia. Tätä ennen suurin osa eläinoikeusajattelun ja –



 

 102 

liikkeen tutkimuksesta on keskittynyt lähinnä iskuihin, niiden tekijöihin ja median 

suhtautumiseen, eikä siihen, miten tähän toimintaan on muiden eläinasiaa ajavien 

taholta suhtauduttu.  

 

Työni käsittää Koe-eläinten suojelu – ja Animalia-lehden aineistot noin 30 vuodelta, 

joten havaintoni ja vetämäni johtopäätökset ovat pakostikin maisterintutkielman 

raameissa yksinkertaistettuja. Pienempi aineistomäärä tai spesifimmät 

tutkimusintressit olisivat luultavasti tuottaneet yksityiskohtaisempia tuloksia, mutta 

samalla pitkän aikavälin muutokset ja pitkät kehityskaaret eivät välttämättä olisi 

näkyvissä yhtä hyvin. Nyt esimerkiksi metsästyksen kaltainen aihe, johon Animalialla ei 

ole aina ollut yksiselitteistä kantaa, jäi pitkälti tutkimukseni ulkopuolelle, koska siihen 

liittyvä keskustelu tapahtui pitkälti lehden ulkopuolella. Yksi mielenkiintoinen aihe 

jatkoa varten olisikin esimerkiksi Animalian metsästysnäkemysten käsittely 

eläinsuojelun ja eläinten oikeuksien näkökulmasta, sillä yhdistys on tuottanut vuosien 

varrella paljon erilaisia tekstejä suhteestaan aiheeseen. 

 

Käsitehistoriallinen lähestymistapa nosti hyvin esiin eläinsuojelu- ja 

eläinoikeusliikkeessä tapahtuneita historiallisia muutoksia. Tiettyjen käsitteiden 

tiheämpi esiintyminen tiettyinä aikoina kertoo hyvin liikkeissä tapahtuneista 

muutoksista, ympärillä tapahtuneista yhteiskunnallisista kehityskuluista ja ennen 

kaikkea muuttuvasta suhtautumisesta eläinten asemaan. Myös 30 vuoden aikana 

tapahtuneen käsitteiden merkityksien muutoksen tutkiminen tuotti vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Vaikka lähestymistapani oli käsitehistoriallinen, oli aineistosta 

löydettävissä hyvin selvästi erottuvia puhetapoja, joten aineiston jatkotutkimus 

esimerkiksi diskurssianalyysin keinoin voisi olla hedelmällistä. 

 

Oma aineistoni rajautuu vuoteen 2004 pitkälti siksi, että sen jälkeen niin eläinoikeus- 

kuin eläinsuojeluliikkeessä tapahtui monia muutoksia, joiden jälkeen jakolinjat eivät 

enää ole yhtä jyrkät. Myös eläinoikeuskeskustelun sisältö ja liikkeen rooli 

yhteiskunnassa ovat muuttunut 2000-luvun alusta suuresti ja yksi jatkotutkimuksen 

suunta voisikin olla tämän muutoksen kartoittaminen. Nykyään Animalia on asemoinut 

itsensä avoimesti eläinoikeusjärjestöksi, Oikeutta Eläimille keskittyy lähinnä eläinten 
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kaltoinkohtelun salakuvaamiseen ja aiemmin radikaalina pidetty veganismi on yhä 

yleisempää. Tämä kaikki on saavutettu noin 20 vuodessa ja muutos on saanut alkunsa 

hyvin tulehtuneen tilanteen jälkeen, joten tämän uuden aikakauden tutkiminen olisi 

varmasti hedelmällistä. 
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