
Kärsäkäs 
SUOMEN MINIPOSSUYHDISTYS RY:N JÄSENJULKAISU 4/2019 
 

Puheenjohtaja röhkii: 
 
Vuosi alkaa olla lopuillaan ja me kaikki odotamme innolla joulua. Possuistakin huomaa miten pimeä aika aikaistaa 
rytmejä. Iltaruokaa ollaan aikaisemmin vailla ja pitkät yöunet maittavat makeasti lämpimässä pesässä. Täytyy 
kyllä todeta, että omistajallakin näyttäytyy vahvasti sama ilmiö eli aikataulut aikaistuvat pimeän myötä ja 
nukkumaan tulee mentyä jo hyvissä ajoin.  
 
Vanhan kansan perinteissä 30.11. eli Antin päivä on aloittanut valmistautumisen jouluun. Antin päivänä on otettu 
ennen aikaan ohria maltaiksi, joista sitten pantiin Annan päivänä 15.12. jouluoluet käymään. Tästä muistuukin 
mieleen eräs muutaman vuoden takainen juttu jostain Australian mantereelta päin. Vapaana liikkunut sika oli 
juonut retkeilijöiden oluet teltan ulkopuolelta, ja siitä seuranneessa ankarassa humalatilassa uinut läheiseen 
saareen ja sammunut puun alle. Olut on tunnetusti sikojen makuhermoja kutkutteleva aines ja mikäpä estää 
ostamasta töpselikärsälle joulujuomaksi esimerkiksi alkoholitonta olutta.  
 
Possurintamalla mennään yleisesti ottaen samoilla linjoilla kuin aiemminkin. Sikaruton kanssa täytyy olla tarkkana 
ja possut vaihtavat koteja edelleen ahkerasti, tosin onneksi hienoista laskua on näkyvissä tämän suhteen. Tänä 
vuonna on yhdistyksen kotitoiminnan puitteissa sijoitettu 49 minipossua, joka on edelleen erittäin suuri määrä. 
Sijoituskoteja etsitään koko ajan lisää ja niistä kyselyt allekirjoittaneelle.  
 
Jäämme odottelemaan possukalentereita postin lakon ollessa nyt ohi. Kalentereita on tilattu nyt muutamia 
ylimääräisiäkin, jos jollekin vielä into iskee moiseen hankintaan. Kalenteritilannetta voi kysellä allekirjoittaneelta.  
 
Oikein mukavaa loppuvuotta ja sikamaisen hauskaa joulua,  

toivottaa, Marjo  

Tämän numeron teemana on lainsäädäntö.  
Koska aihe on tärkeä jokaiselle possunomistajalle ja myös Ruokavirasto  

halunnut aiheesta possuharrastajia valistaa, on tämä numero julkisesti jaossa.  
Lisää Kärsäkkäitä ja mm. Kärsäkirjaston saat elämääsi yhdistyksen jäseneksi liittymällä :) 



 
Yhdistys tiedottaa:  
 

 Kärsäkirjasto lainattavissa! 
 
Kärsäkirjasto on postipaketillinen possuaiheista luettavaa, 
jonka saat yhdistyksen jäsenenä kotiisi lainaan kuukaudeksi 
seuraavalle postittamisen hinnalla (netistä 5,9 €). Paketti 
kulkee näppärässä kankaisessa postipussissa, jonka 
lähettäminen eteenpäin on helppoa. Tällä hetkellä 
paketista löytyy myös pussillinen tyhjiä korvamerkkejä, 
joista voit tarvittaessa napata possullesi oman. 
 

Miten? 
1. Ilmoittaudu Minipossuyhdistyksen jäsenet – Fb-ryhmässä 
tai yv:llä tai sähköpostitse jenni.nieminen@fimnet.fi, niin 
pääset varauslistalle 
2. Saat Kärsäkirjasto-paketin postissa 
3. Tarkastat ja ilmoitat paketin sisällön ja kunnon 
Kärsäkirjastonhoitajalle 
4. Paluuviestinä saat tiedon, kenelle paketin 1 kk laina-ajan 
jälkeen lähetät 
5. Lähetät paketin seuraavalle 
 
Kirjojen esittelyt täällä: 
https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/ 
 
 

Joululahjoja possujen ystäville? 
Posti kulkee jälleen, ja jos olet nopea, niin ehdit saada yhdistyksen myyntiartikkeleita itselle tai kaverille 
pukinkonttiin, samalla tuet yhdistyksen toimintaa. Hinnat postikuluineen, tuotteita rajoitetut erät! 
 

• Säästöpossu (koko 69x73x89mm) yhdistyksen logolla, 14 € jäsenille ja 15 € muille, värivaihtoehtoja  

• Mukit kärsäkuvalla tai tekstillä, 19 € jäsenille ja 20 € muille 

• Minipossujen nimipäiväkalenteri 2020 (A3/A4), 23 € jäsenille ja 25 € muille 

• Heijastin 3 € 

• Kangaskassi 8 € 

• Tilaukset yv:nä Marjo Saarimaalle tai marjo.saarimaa@gmail.com 

https://www.minipossuyhdistys.fi/yhdistys/karsakirjasto/
mailto:marjo.saarimaa@gmail.com


Teema: Lainsäädäntö 
 

Ruokavirasto halusi tiedottaa tärkeistä asioista minipossuväelle:  
afrikkalaisesta sikarutosta kirjoitti Ylitarkastaja Leena Oivanen ja  
merkinnästä sekä rekisteröinneistä Ylitarkastaja Paula Gustafsson 

 

Afrikkalainen sikarutto on uhka myös minipossuille 

Afrikkalaisen sikaruton pelätään leviävän 
Suomeen. Vaarallinen virus voi levitä, 
vaikka sianlihaa sisältävien, ulkomailta 
tuotujen matkaeväiden välityksellä, jos 
sellaiset päätyvät villisikojen, sikojen tai 
minipossujen ulottuville. Tauti ei tartu 
ihmisiin. 

Afrikkalainen sikarutto leviää maailmalla 
huolestuttavaa vauhtia. Sitä on EU:n alueella 
jo mm. Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, 
Unkarissa, Slovakiassa, Romaniassa, Bulgariassa, 
Belgiassa ja Italiassa. EU:n ulkopuolella Euroopassa 
tautia on todettu mm. Venäjällä, Ukrainassa, 
Valkovenäjällä, Moldovassa ja Serbiassa. Tauti on peräisin 
Afrikasta, missä sitä esiintyy paljon, ja viime aikoina se on 
levinnyt voimakkaasti Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. 
Taudin leviämisen estäminen on todettu vaikeaksi ja 
usein se on levinnyt uusille alueille ihmisten toiminnan, jopa 
huolimattomuuden, takia. 

Tauti tarttuu suorassa kontaktissa sikaeläinten välillä sekä sairaiden sikojen lihan, eritteiden tai veren saastuttaman 
materiaalin ja maaperän välityksellä. Afrikkalaisen sikaruton aiheuttaa virus, joka säilyy pitkiä aikoja esimerkiksi 
lihassa, lihatuotteissa ja maaperässä. Virus kestää hyvin kylmiä lämpötiloja, kuivuutta ja myös kuumennusta. Koska 
se säilyy hyvin, se myös leviää helposti. Jos matkustat afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilla, vierailet maatiloilla 
tai käyt esimerkiksi metsästämässä sellaisilla seuduilla, pese ja desinfioi kaikki varusteet, kengät yms. ennen kuin olet 
kosketuksissa minipossuihin Suomessa.  

Virus aiheuttaa sikaeläimille tappavan verenvuotokuumetaudin. Tautiin ei ole parannuskeinoja eikä rokotteita, joten 
tartunnan maahantulon ehkäisy on ensiarvoisen tärkeää. Jos tauti tulisi Suomeen, se tappaisi niin lemmikkejä kuin 
tuotantosikoja sekä luonnonvaraisia villisikoja. Taudin oireet voivat olla joko nopeat ja rajut tai kehittyä hitaastikin. 
Jos havaitset minipossussasi sairauden merkkejä, ole yhteydessä eläinlääkäriin. 

Afrikkalaisen sikaruton ja eräiden muiden vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi on kielletty ruoan 
tähteiden ja ruokajätteen syöttäminen sioille, myös minisioille. Minisikoja koskee myös merkinnän ja rekisteröinnin 
osalta sama lainsäädäntö, jolla säädellään tuotantosikojen pitämistä. Ruokavirastolla on ohje minisikojen 
ruokinnasta.  

Suomeen ei saa tuoda eläviä sikaeläimiä taudin esiintymisalueilta.  Myös sian- ja villisianlihatuotteiden tuontia taudin 
esiintymisalueilta on rajoitettu ja kielletty. Matkustajille on ohjeita tuontirajoituksista ja ne löytyvät Ruokaviraston 
nettisivuilta. Tauti voi levitä myös rehujen, kuivikkeiden ja tavaroiden välityksellä, ja niidenkin tuonnissa taudin 
esiintymisalueilta on syytä noudattaa rajoituksia ja ohjeita. 

Tartunnan ehkäisemiseksi on Suomessa kielletty sikojen pitäminen ulkona. Kielto koskee tuotantosikoja, tarhattuja 
villisikoja ja lemmikkeinä pidettäviä minisikoja. Ulkona pitämistä on myös possun mahdollinen ulkoilu kotipihalla. 
Kunnaneläinlääkärit valvovat sikojen ulkonapitokieltoa. Ulkonapitokieltoon saa poikkeuksen, jos alue tai tarha 
aidataan lainsäädännön vaatimusten mukaan. Aidan tulee olla kaksinkertainen ja sähköistetty tai muuten 
rakenteeltaan sellainen, että kaikki kosketukset luonnonvaraisten villisikojen kanssa on täysin estetty. Tekniset 
vaatimukset on selostettu yksityiskohtaisesti lainsäädännössä. Jos haluaa pitää sikaa ulkona tarhassa, tulee siitä 



ilmoittaa paikalliselle kunnaneläinlääkärille etukäteen. Minipossua saa kuitenkin ulkoiluttaa kytkettynä, viedä 
lenkille. 

Afrikkalaisen sikaruton maahantulon ehkäisemiseksi tulisi luonnonvaraisten villisikojen kanta pitää mahdollisimman 
pienenä. Villisikojen määrää ei pitäisi kasvattaa ruokinnalla eikä niiden ulottuville pidä jättää tunkioita, ruokajätteitä 
tai roskiksia. Villisikojen metsästystä on pyritty edistämään. 

Afrikkalaisen sikaruton riskistä on tiedotettu eri tavoin mm. sianomistajille, metsästäjille, maahantuojille ja 
matkailijoille, mutta kaikkien tahojen ja ihmisten tavoittaminen on haastavaa. Toivottavasti voit auttaa viestin 
levittämisessä. Tämän vaarallisen eläintaudin vastustuksessa tarvitaan kansalaisten ja viranomaisten hyvää 
yhteistyötä!  

Lisätietoja afrikkalaisen sikaruton oireista: 
 https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-
meista/julkaisut/esitteet/elaimet/asf_klass_sikarutto_suu_ja_sorkkatauti_19.pdf 

 
Lisätietoja sikojen ulkonapitokiellosta ja aitavaatimuksista: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-
sikarutto/esta-taudin-paasy-sikalaan/sikojen-ulkonapitokielto/ 

 
Lisätietoja matkailijoille:  
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-
sikarutto/matkailijoille-afrikkalaisesta-sikarutosta/ 
 
www.ruokavirasto.fi/asf  

 
Alla kartta afrikkalaisen sikaruton levinneisyydestä 11/2019.  
Ruokavirasto ei vastaa kartan oikeellisuudesta.  
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SIKAELÄINTEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 

 
Sikaeläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin vaatimukset perustuvat EU-säädöksiin, eläintunnistusjärjestelmästä 
annettuun lakiin (238/2010) sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen sikaeläinten tunnistamisesta 
(720/2012).  

Näissä säädetään jokaisen sikoja pitävän velvollisuudesta rekisteröityä eläintenpitäjäksi sekä ilmoittaa omistamiensa 
tai hallitsemiensa sikojen tiedot sikarekisteriin. Määräykset koskevat kaikkia sikoja ml. minisika ja villisika (lukuun 
ottamatta villisian luonnonvaraisia kantoja). Lisäksi sikojen pitopaikka pitää rekisteröidä. Pitopaikka on paikka, jossa 
sikoja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään ja se voi olla rakennus, tarha tai muu paikka. Rekisterien avulla pystytään 
seuraamaan missä sikoja pidetään, kuinka paljon sikoja missäkin pitopaikassa on ja miten eläimet ovat liikkuneet 
pitopaikkojen välillä, jolloin mahdollisessa eläintautitilanteessa taudin lähtöpaikan selvittäminen ja tartunta-alueen 
rajaaminen ovat merkittäviä seikkoja taudin vastustamisessa.  
 
Mikäli sinulla on sikaeläimiä etkä ole rekisteröitynyt sikaeläinten pitäjäksi tulee sinun ensimmäiseksi hoitaa 
rekisteröinti kuntoon. Ruokaviraston sivulta löytyy linkki sähköiseen asioinnin sovellukseen, jolla voi rekisteröityä 
eläintenpitäjäksi ja ilmoittaa toimintaan liittyvät pitopaikat. Sovellus löytyy osoitteesta epr.ruokavirasto.fi ja sinne 
kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Tämä asiakassovellus on tosin tilapäisesti suljettu ja siksi kaikki ilmoitukset 
tulee tehdä lomakkeilla. Lomakkeet tulee toimittaa oman kunnan/kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 
Tarvittavat lomakkeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta osoitteesta https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-
meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-merkitseminen-ja-rekisterointi/.  
Kun ilmoitat pitopaikan, muodostuu sille automaattisesti merkintätunnus, jota käytetään sikojen merkitsemisessä ja 
luetteloinnissa sekä sikarekisterin ilmoituksissa. Merkintätunnus on pitopaikkakohtainen.  

Siat on merkittävä syntymäpitopaikassaan pitopaikkakohtaisella merkintätunnuksella tatuoiden tai käyttäen 
korvamerkkiä. Tatuointi voidaan tehdä joko tatuointipihdeillä korvanlehteen tai tatuointivasaralla reiden 
ulkopintaan. Minisiat saadaan lisäksi merkitä nahan alle injektoidulla mikrosirulla, jossa on eläimen yksilöllinen 
tunnus, mutta tämä ei korvaa näkyvää tunnusta. Merkintätunnuksen on oltava luettavissa siasta koko sen elinajan. 
Tunnuksen luettavuus on tarkistettava aina ennen sian siirtoa.  Värillisissä ja karvaisissa sioissa tatuoinnin 
erottumisessa on usein ongelmia, joten korvamerkin käyttö on silloin suositeltava merkintätapa.  

Sikarekisteriin tulee jokaisen sianpitäjän ilmoittaa eläinmääräilmoituksia. Eläinmääräilmoitukset tehdään 
kolmannesvuosittain sikarekisteriin ja kaikki tapahtumat (esimerkiksi ostot ja poistot) on tehtävä rekisteriin 7 
vuorokauden sisällä. 

Sikarekisterin ilmoituskanavina ovat internetissä toimiva sovellus, puhelinasiakaspalvelu (Puh. 09 85 666 003) ja 
paperilomakkeet, jotka voidaan palauttaa postitse (Sikarekisteri, PL 63, 01301 VANTAA), faksilla (Fax. 09 271 0035) 
tai sähköpostilla (sikarekisteri@mtech.fi)  

 
Eläintenpitäjän on pidettävä sioistaan ajan tasalla olevaa luetteloa pitopaikoittain, koska sikaeläimiä ei tunnisteta 
yksilöinä keskusrekisterissä. Sikaluettelomalli löytyy Ruokaviraston lomakesivulta: 
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-
merkitseminen-ja-rekisterointi/ 

  
Lisätietoja ja ajankohtaisia sikojen pitäjiä koskevia tiedotteita on Ruokaviraston internetsivuilla osoitteessa: 
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/siat/  
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MUU LAINSÄÄDÄNTÖ 

Edellä mainittujen lisäksi seuraavista laeista on poimittu oleellisimmat kohdat lyhentäen ja aihepiireittäin jaoteltuna. 
Sika- ja eläin-termit on korvattu minipossulla. 
 
1. Eläinsuojelulaki, 1996/247 
2. Eläinsuojeluasetus, 1996/396 

3. Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta,  
2012/629  

 
TARPEIDEN TÄYTTÄMINEN 

• Minipossun fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet on huomioitava. (1.) 

• Minipossun on annettava levätä kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua. (1.) 

• Minipossujen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä materiaalia, joka ei vaaranna terveyttä ja jonka 
avulla possut voivat toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten tonkimista ja tutkimista. (3.) 

KÄSITTELY 

• Minipossua on kohdeltava rauhallisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. (2.) 

• Minipossun käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi sen lajinomaista käyttäytymistä. (2.) 

• Minipossua ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti tai muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan 
tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. (2.) 

• Minipossua saadaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa häkissä tai muussa vastaavassa pienikokoisessa 
säilytystilassa vain, jos possun kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii. (2.) 

• Minipossua ei saa pitää kytkyellä paikalleen kytkettynä. (3.) 
RUOKINTA 

• Minipossun on saatava riittävästi sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta tarvittavaa hoitoa. (1.) 

• Ruokinnassa on otettava huomioon minipossun tarpeet ja, että jokainen possu saa ravintoa riittävästi. (2.) 

• Minipossun terveydelle tiettävästi vaarallisen ravinnon antaminen on kiellettyä, samoin kuin sellaisten 
ravintoaineiden antamatta jättäminen, joiden puuttumisen tiedetään aiheuttavan possun sairastumisen. (2.) 

• Minipossuille annettavan rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan minipossuille sopivaa ja riittävän 
energiapitoista. Minipossut on ruokittava vähintään kerran päivässä. Minipossuille on annettava lisäksi 
riittävästi täyttävää ja kuitupitoista rehua näläntunteen ja pureskelutarpeen tyydyttämiseksi. (3.) 

• Yli kahden viikon ikäisten possujen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi raikasta ja puhdasta vettä. (3.) 

• Minipossujen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina. (3.) 
PITOPAIKKA 

• Pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen, possun tarpeet huomioiden. (1.) 

• Minipossun pitopaikan palovaara ja minipossun karkaamisvaara tulee olla mahdollisimman vähäinen. (2.) 

• Minipossun pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja 
kosteutta vastaan. (2.) 

• Minipossun tulee pitopaikassaan voida seistä, levätä, liikkua sekä nousta makuulta luonnollisella tavalla. (2.) 

• Minipossujen tilojen on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfioitavissa. (3.) 

• Minipossun pitopaikassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta. (3.) 

• Minipossulla on oltava pitopaikassa erillinen makuu-, ruokinta- ja ulostamisalue. (3.) 

• Minipossun pitopaikan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman virtausnopeus, ilman kosteus, pölyn 
määrä ja haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. (3.) 

• Lämpötilan on oltava minipossuille sopiva. (3.) 

• Valaistuksen voimakkuuden on oltava minipossujen pitopaikassa vähintään 40 luksia vähintään 8 tunnin ajan 
päivässä. Kaikissa minipossujen pitopaikoissa on oltava myös luonnonvaloa. (3.) 

• Minipossut eivät saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä. (3.) 

• Tilavaatimuksia: < 130 kg 1 m2/possu. (3.)  

• Ulkona saa ympärivuotisesti kasvattaa vain sellaisia sikarotuja, jotka soveltuvat ulkokasvatukseen. (2.)  

• Minipossun ulkotarhan on oltava turvallinen, pakovarma, eikä possu saa siellä tarpeettomasti likaantua. (2.) 

• Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava minipossuille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on 
pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään minipossujen vahingoittuminen ja karkaaminen. (3.) 

• Minipossuilla on tarvittaessa oltava pääsy sopivaan säänsuojaan. (3.) 
LAJISEURA 

• Minipossuja on pidettävä ryhmässä, jollei ryhmästä erottamiseen ole eläinlääketieteellistä tai minipossujen 
vihamieliseen käyttäytymiseen liittyvää syytä. Syyn poistuttua possu on sijoitettava takaisin ryhmään. (3.) 



• Minipossukarjua saadaan pitää yksittäiskarsinassa, jossa se voi haistaa, kuulla ja nähdä muita sikoja. (3.) 

• Minipossun on voitava nähdä muita sikoja ja niillä on oltava mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. (3.) 

• Minipossuryhmien yhdistämistä on vältettävä. Yhdistäessä erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalisten 
suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. Minipossuilla on 
oltava riittävästi mahdollisuuksia piiloutua ja väistää muita minipossuja. (3.) 

• Jos minipossuryhmässä havaitaan merkkejä kovista tappeluista, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin 
syiden selvittämiseksi ja tappeluiden estämiseksi. (3.) 

TERVEYDENHUOLTO 

• Minipossun terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta 
kehonhoidosta on huolehdittava. (2.) 

• Minipossun kunto ja terveydentila sekä hyvinvointi on tarkastettava vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa 
useamminkin. (2.) 

• Minipossun sorkat on tarkastettava riittävän usein ja hoidettava tarvittaessa. (3.)  

• Karjun torahampaat saa lyhentää siihen pätevän henkilön toimesta, jos se on tarpeellista muiden eläinten 
vahingoittumisen estämiseksi tai ihmisten turvallisuuden vuoksi. (2.) 

SAIRAANHOITO 

• Minipossun sairastuessa tai vahingoittuessa sille on viipymättä annettava tai hankittava asianmukaista 
hoitoa. Sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä minipossu on lopetettava. (2.) 

• Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa minipossua on joko itse autettava tai 
ilmoitettava possusta sen omistajalle tai hoitajalle taikka kunnaneläinlääkärille, kunnan 
terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille. (1.) 

• Lääkityslainsäädäntö 387/2014, 6 § sallii puhtaasti lemmikkinä pidettävälle minipossulle käytettävän 
muitakin kuin tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkkeitä kaskadin mukaisesti 

JALOSTUS JA KASVATTAMINEN 

• Minipossujen jalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä possujen terveys. (1.) 

• Minipossun pikkuporsaille on tarvittaessa oltava asianmukainen lämmitin. (3.) 

• Porsivalle minipossulle on annettava viikkoa ennen odotettua porsimista riittävästi sopivaa materiaalia 
pesäntekoa varten. (3.) 

• Alle 28 päivän ikäistä minipossun porsasta ei saa vieroittaa emakosta, jollei vieroittaminen ole välttämätöntä 
eläinten terveyden tai hyvinvoinnin kannalta. (3.) 

• Minipossun porsaiden totuttaminen vieroituksen jälkeiseen rehuun on aloitettava riittävän aikaisin. (3.) 

• Enintään seitsemän päivän ikäisen minipossun porsaan saa kastroida avoimella leikkausmenetelmällä 
kudoksia repimättä siihen pätevän henkilön toimesta. Yli seitsemän päivän ikäisen porsaan saa kastroida vain 
eläinlääkäri käyttäen asianmukaista anestesiaa ja kivunlievitystä. (2.)  

• Nisävaurioiden välttämiseksi enintään seitsemän päivän ikäisen porsaan kulmahampaan terävän kärjen saa 
katkaista tai hioa asianmukaisia pihtejä tai hiomalaitetta käyttäen siihen pätevän henkilön toimesta. Tätä ei 
saa suorittaa rutiininomaisesti; ennen toimenpidettä porsaiden pito-olosuhteita ja hoitoa parantamalla on 
pyrittävä estämään nisävaurioiden esiintyminen. (2.)  

LOPETTAMINEN 

• Minipossu on tarvittaessa lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sopivalla menetelmällä ja 
tekniikalla. (1.) 

• Tarvittaessa minipossun lopetus on suoritettava siten, että eläimelle ei aiheudu tarpeetonta kipua, tuskaa tai 
kärsimystä ja että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen. (2.) 

• Minipossu saadaan lopettaa ainoastaan ampumalla taikka sähkövirtaa tai hiilidioksidia käyttämällä tai 
murtamalla alle kolme kiloa painavan eläimen niska nopeasti ja tehokkaasti, tai eläinlääkärin toimesta 
asianmukaista nukutusainetta käyttämällä. (2.) 

HÄTÄTILANTEET 

• Minipossujen hoitajan on varauduttava hätätilanteisiin ja hänellä on oltava käytettävissään tarvittavaa 
pelastus- ja palotorjuntavälineistöä. Eläinsuojassa olevat minipossut on voitava hätätilanteessa poistaa 
nopeasti eläintiloista. (3.)  

 
MUU LAINSÄÄDÄNTÖ 
Lisäksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi Järjestyslain 612/2003 14 § Minipossukuri (Koirakuri, 
mukaan possu tulee pitää täysin poissa yleisiltä uimarannoilta, lasten leikkipaikoilta, toriaikana toreilta, laduilta ja 
urheilukentiltä, ellei sitä erikseen sallita. Taajaman hoidetuilta alueilta ulosteet tulee lisäksi kerätä.  



Röhkinää maailmalta 
 

Possuja mediassa  
Porsaiden pito sai vuokra-asunnon 
remonttikuntoon muutamassa 
kuukaudessa Huittisissa; porsaiden 
pitoon oli annettu lupa vain ulkotiloissa. 
Vuokranantaja haki 42 000 euron 
korvauksia asunnon vahingoista ja 3200 
euron korvauksia menetetyistä 
vuokratuloista, mutta käräjäoikeus 
päätyi onneksi ”vain” 10 000 ja 1600 
euron summiin.  Aiheesta uutisoitiin 
laajasti mm. Iltalehdessä ja oheinen kuva 
Satakunnan Kansan uutisesta. 
 
Yhdistys haluaa muistuttaa, että vaikka 
minipossu on luonnostaan erittäin siisti 
eläin ja sisälemmikkinä pito voi onnistua, 
niin seuraavat asiat tulee huomioida: 
1. Minipossun pitoon tulee aina olla lupa mahdolliselta vuokranantajalta tai taloyhtiöltä 
2. Minipossulla tulee olla tarjolla sille sopiva vessa-astia ja/tai ulkoiluttaa possua säännöllisesti 
3. Uloste- ja hajuhaittojen lisäksi possut voivat tuhota paikkoja: huolehdi tarpeiden (mm. tonkiminen, pureskelu, 
pesän rakentaminen, mieluiten lajitoveri) täyttämisestä ja varaudu tuhoihin 
4. Minipossu elää yleensä 10-15, mutta jopa yli 20 vuotta, olethan sitoutunut 
5. Joskus elämäntilanne voi muuttua tai possun elo sisätiloissa osoittautua turhan työlääksi omistajille: 
varasuunnitelma on hyvä olla olemassa tai tarvittaessa yhdistyksen Sijoituskoti-toiminta auttaa 
 
Myös Eläinsuojelukeskus Tuulispäähään on päätynyt uuden kodin tarvinneita minipossuja, lehtijuttu ja video 
Tuulispään possuista löytyy täältä. Possujuttuja on saattanut bongata myös TV:stä ja radiosta (:) 
 

Possuja tapahtumissa 
 
 
Sulo-possu oli Food and art -Festivaaleilla 

Turussa syyskuun alussa. 

Minipossu Pallero ja 25 % villasikaristeytys 

Alli olivat Tampereen Lemmikkimessuilla 

yhdistyksen osastolla yli 10 000 kävijän 

ihailtavana. Kuvat omistajien jakamia. 

 

  

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c124f9a3-ddee-4216-b6ed-f9a0ca218c02
https://www.iltalehti.fi/iltvluontojaelaimet/a/5c4b3eb2-44d5-440f-8d69-3c3092a36108?fbclid=IwAR0Lw3HTcIja8SY0lvC2-KjADe_gY1hnx-kUNwOKTgs1kCYcr8UMTQa3uE8


Kärsäkäs 1/2020 ilmestyy maaliskuussa  
Aktivointi-teemalla 

Materiaalien deadline 29.2.2020 (jenni.nieminen@fimnet.fi) 
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