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SEYn kanta kissojen ulkoilusta valvomatta taajama-alueella 

  

SEYn kannanotto kissojen ulkoilusta valvomatta taajama-alueella 

Sisä- vai ulkokissa?  

Suomessa osa kissoista elää koko elämänsä sisätiloissa, kun taas erityisesti maaseudulla kissojen 

annetaan kulkea vapaasti ulkona.  

Tämänhetkinen lainsäädäntö ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, saako lemmikkikissaa pitää 

vapaana taajamassa. 

Sisällä pidettävien kissojen hyvinvointiin ja mahdollisuuteen toteuttaa lajinomaista käyttäytymistä 

on erityisesti panostettava. Kissa viihtyy sisällä paremmin, mikäli se on kasvanut sisäkissaksi. 

Huomattavasti haasteellisempaa on tehdä valvomatta ulkoilleesta kissasta sisäkissa. Haja-

asutusalueilla kissan omistajan on punnittava tilannekohtaisesti parhaansa mukaan, mikä on kissan 

hyvinvoinnin kannalta paras ratkaisu. Useissa tapauksissa aidattu piha tai kissaystävällinen 

ulkoilutarha on ratkaisu, joka yhdistää sisällä elävän ja ulkona valvomatta liikkuvan kissan elämän 

edut. 

Mikäli kissaa pidetään ns. navetta/tallikissana, on sillä oltava käytettävissä lämmin ja turvallinen 

sisätila lepoa varten, riittävästi ravintoa sekä juomismahdollisuus. Navetta/tallikissan tulee aina olla 

steriloitu tai kastroitu. Kissan hyvinvointi tulee tarkistaa vähintään kerran päivässä. 

 

Ulkona valvomatta liikkuva kissa 

 Haitat              

-          liikenne 

-          myrkyt 

-          taudit 

-          loiset 

-          katoaminen 

-          pelko ja stressi 

-          luonnonvaraisille eläimille aiheutuvat haitat 

-          kovat pakkaset 



-          muiden eläinten kissalle aiheuttamat vammat 

-          alttiina saalistavien petoeläinten hyökkäyksille 

-          naapurisopu mahdollisesti koetuksella 

-          ihmisten mielivaltainen toiminta 

-          kissojen väliset tappelut 

  

Edut 

-          jyrsijäkannan säätely 

-          sosiaaliset suhteet lajitovereihin 

-          liikunta 

-          lajinomaisten käyttäytymistarpeiden tyydyttyminen 

-          vähemmän käytösongelmia 

Sisäkissa 

Haitat 

-          lajitovereiden puute, jos ainoa kissa taloudessa 

-           vaikeus toteuttaa lajinomaista käytöstä 

-          käytösongelmat 

-          ympäristön muutosten aiheuttama pelko 

-          ylipaino 

-          tapaturmat sisällä: pesukoneet, lääkkeet, sähköjohdot, myrkylliset kasvit ym. 

-          kehittymättömät henkiinjäämistaidot tai suuntavaistot karatessa 

-          ilman virikkeitä turhautuminen ja ikävystyminen 

Edut 

-          vähemmän riskejä fyysiselle terveydelle 

-          vähemmän loisia 

-          tyytyväiset naapurit 



-          terveydentilaa on helpompi seurata  

-          seuraeläimen rooli korostuu 

  

SEY suosittelee vahvasti, että kissoja ulkoilutetaan taajama-alueella tai vilkkaasti 

liikennöidyllä haja-asutusalueella ainoastaan valvotusti valjaissa tai ulkotarhassa.  

 

Tunnistusmerkintä 

SEY suosittelee kissojen merkitsemistä mikrosirulla. Sirutus on pysyvä ja turvallinen keino kissan 

identifiointiin, mikä parantaa kadonneen kissan mahdollisuutta palautua takaisin omistajalleen. 

  

 


