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KIRJALLINEN KYSYMYS 693/1999 vp

Delfiinien käytön kieltäminen sirkuseläiminä

Eduskunnan puhemiehelle
Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä
(22/EE0/96, 2.8.1996) kielletään mm. apinoiden, petoeläinten, hylje-eläinten ja norsujen
käyttäminen sirkuksissa ja muissa niihin verrattavissa näytöksissä. Koirien, kotikissojen, merileijonien, ponien sekä kesyhevosten ja -aasien
käyttö sen sijaan sallitaan. Delfiinejä ei mainita,
mutta ne voidaan laskea kuuluvaksi joko petoeläinten tai merinisäkkäiden luokkaan.
Tampereen Särkänniemi käyttää delfiinejä
näytöksissään. Delfiinien olot keinotekoisessa
ympäristössä eivät kuitenkaan ole eläinsuojelulain hengen mukaisia. Esimerkiksi eläintarhoissa
eläinten asuintilat pyritään rakentamaan niin, että
ne tarjoavat eläimelle luonnollista kasvistoa,
auringonvaloa ja ulkoilmaa. Särkänniemessä tapahtuneet poikaskuolemat ja delfinaarion ahtaat
tilat antavat aihetta huolestuneisuudelle. Suurin
osa esityksissä käytetyistä delfiineistä on pyydystetty vapaudesta. Näille eläimille useiden
kuukausien mittainen esiintymiseen totuttelu ja
koulutus on erittäin stressaavaa. Rajattomaan,
kolmiulotteiseen ja miltei painottomaan tilaan

joutunut delfiini kokee ensimmäistä kertaa oman
ruumiinsa painon kuljetusten aikana ja altaiden
matalassa vedessä. Koulutukseen kuuluu myös
delfiinien ruokavalion muuttaminen kuolleeksi
kalaksi. Tämä tapahtuu usein pakkovoimia käyttäen.
Viime aikoina Särkänniemi ei ole antanut delfiinien mahdollisista sairauksista mitään tietoa
julkisuuteen.
Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä
on antanut lausunnon, jonka mukaan uusien delfiinien tuontia Suomeen ei enää sallita. Asiasta ei
kuitenkaan ole virallista päätöstä, joka sitoisi
myös tulevien ministerien päätöksiä.
Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n 1 momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä delfiinien käytön kieltämiseksi sirkuksissa ja muissa
niihin verrattavissa delfinaarionäytöksissä?
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Ministerin vastaus

Eduskunnan puhemiehelle
Valtiopäiväjärjestyksen 37 §:n
momentissa
mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies,
olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen
jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Ulla Anttilan /vihr ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 693/1999 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä delfiinien käytön kieltämiseksi sirkuksissa ja muissa
niihin verrattavissa deljinaarionäytöksissä?
Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:
Eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:ssä säädetään
sirkuksista, eläintarhoista ja eläinnäyttelyistä.
Eläimiä saadaan käyttää sirkuksessa ja muussa
siihen verrattavassa näytöksessä sekä pitää näytteillä eläintarhassa tai pysyvässä tai kiertävässä
eläinnäyttelyssä ainoastaan lääninhallituksen luvalla. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (22/EE0/96) säädetään, mihin eläinlajeihin
kuuluvia eläimiä saadaan käyttää sirkuksessa ja
muussa siihen verrattavassa näytöksessä, jossa
näytetään eläimille opetettuja taitoja. Nykyinen
eläinsuojelulainsäädäntömme ei aseta estettä del-
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fiinien käyttämiselle delfinaarionäytöksessä tai
niiden pitämiselle eläintarhassa.
Suomessa on delfiinejä vain Tampereen Särkänniemen delfinaariossa. Tampereen Särkänniemi Oy:lle on myönnetty lupa delfinaarioeläintarhan perustamiseen 9 päivänä helmikuuta 1984.
Eläinten hoidon, käsittelyn, kohtelun tai olosuhteiden osalta Tampereen delfinaariossa ei tehdyissä tarkastuksissa ole tullut ilmi mitään sellaista, mikä olisi edellyttänyt eläintarhaluvan peruuttamista ja delfinaarion sulkemista. Delfiinien luontoon palauttamista ei myöskään pidetä
tarkoituksenmukaisena siihen liittyvien lukuisten ongelmien ja epävarmuustekijöiden vuoksi.
Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu päätösluonnos, jolla on tarkoitus asettaa
eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset eläintarhassa pidettävien eläinten, delfiinit mukaan
lukien, pidolle. Päätösehdotus on parhaillaan laajalla lausuntokierroksella. Edellä todetunjohdosta ei ole toistaiseksi katsottu tarpeelliseksi muuttaa eläinsuojelulainsäädäntöä siten, että delfiinien pitäminen eläintarhassa tai niiden käyttäminen sirkuksessa tai muussa siihen verrattavassa
esityksessä kiellettäisiin. Uusien luonnosta pyydystettyjen delfiinien tuontiin Suomeen suhtaudutaan kuitenkin ainakin tässä vaiheessa kielteisesti.

Ministerns svar
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Till riksdagens talman
1 det syfte 37 § 1 mom. riksdagsordningen anger
har Ni, Fru talman, till vederbörande medlem av
statsrådet översänt följande av riksdagsman Ulla
Anttila /gröna m.fl. undertecknade skriftliga
spörsmål SS 693/1999 rd:

Vad ämnar regeringen göra för att det
skall vara förbjudet att använda delfiner på cirkus och vid andra därmed jämförbaraföreställningar på delfinarier?
Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:
120 § djurskyddslagen (247/1996) finns bestämmelser som gäller cirkusar, djurgårdar och
djurutställningar. Djur får användas på cirkus
och vid andra därmed j ämförbara föreställningar
samt förevisas i djurgårdar eller vid permanenta
eller ambulerande djurutställningar endast med
tillstånd av länsstyrelsen. 1 jord- och skogsbruksministeriets beslut (22/VLA/96) anges vilka
djurarter som får användas på cirkus och vid
andra därmed jämförbara föreställningar där djuren visar fårdigheter som de har blivit lärda. Vår
nuvarande djurskyddslagstiftning hindrar inte att
delfiner används vid föreställningar på delfinarier eller hålls på djurgårdar.

I Finland finns delfiner endast på Särkänniemi
delfinarium i Tammerfors. Den 9 februari 1984
beviljades Tampereen Särkänniemi Oy tillstånd
att anlägga ett delfinarium. Vad gäller skötsel,
hantering, behandling och förhållanden har det
vid de inspektioner som gjorts på delfinariet i
Tammerfors inte framkommit något som skulle
förutsätta att tillståndet återkallas och delfinariet
stängs. Att placera ut delfinerna i naturen anses
inte heller ändamålsenligt på grund av det stora
antalet problem och osäkerhetsfaktorer som är
förknippade med en sådan lösning.
Vid jord- och skogsbruksministeriet har beretts ett utkast tili ett beslut. Avsikten med detta
beslut är att ställa minimikrav på djurskyddet när
djur, inklusive delfiner, hålls på djurgårdar. Förslaget genomgår som bäst en omfattande remissbehandling. Med stöd av det ovan anförda har det
hittills inte ansetts vara nödvändigt att ändra
djurskyddslagstiftningen så att det vore förbjudet att ha delfiner på djurgårdar eller att använda
delfiner på cirkus eller vid andra därmed jämförbara föreställningar. Emellertid förhåller man sig
åtminstone i detta skede negativt tili att nya delfiner, som tillfångatagits i naturen, importeras tili
Finland.
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