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Sähköpannasta käytetään erilaisia nimityksiä kuten sähköimpulssipanta tai impulssipanta.  

Eläinsuojelulain (247/1996) 3 §:n mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta 
kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Eläinsuojelulain 6 § kieltää 
eläimen liiallisen rasittamisen ja kohtuuttoman ankaran kurissa pitämisen ja kouluttamisen sekä liian 
kovakouraisen käsittelyn. Lisäksi eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 13 §:n 1 momentissa säädetään, että 
eläintä ei saa kouluttaa siten, että vahingoitetaan sen terveyttä tai hyvinvointia. 

Eläinsuojelulain 12 §:ssä säädetään, että sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, 
kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden 
käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus 
ja käyttö on kielletty. Saman pykälän mukaan maa- ja metsätalousministeriö määrää, minkälaisia välineitä, 
laitteita ja aineita on pidettävä sellaisina, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai 
tuskaa. Hallituksen esityksen eläinsuojelulaiksi (HE 36/1995 vp) perustelujen mukaan pykälässä tarkoitettuja 
kiellettyjä laitteita olisivat esimerkiksi koiran piikki- tai sähköpanta. Sähköpantaa, kutsuttiin sitä sitten millä 
nimellä vain, ei kuitenkaan ole eläinsuojelulainsäädännössä erikseen säädetty kielletyksi toisin kuin 
piikkipanta.  

Eviran mukaan sähköpantaa ei saa käyttää siten, että eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, kipua tai 
tuskaa. SEYn näkemyksen mukaan kaikki sähköpannat tulee sillä perusteella, että sen käyttö on itsessään 
tarpeetonta. Useissa tapauksissa sähköpannan käyttöä perustellaan sillä, että sitä käytettäessä alhaisella 
teholla, se ei aiheuta koiralla kipua tai tuskaa. Tästä ei kuitenkaan ole saatavilla tutkimusaineistoa. Lisäksi 
kärsimys, kipu ja tuska määritellään hallituksen esityksessä eläinsuojelulaiksi seuraavasti:  
 

Kivulla tarkoitetaan ehdotuksessa eläimen tuntemaa fyysistä kipua ja tuskalla eläimen 
kokemaa henkistä hätää, ahdistusta, pelkoa tai muuta vastaavaa epämiellyttävää tunnetta. 
Käytännössä kipu ja tuska nivoutuvat tiiviisti yhteen, eikä niitä voida välttämättä erottaa 
erillisinä tuntemuksina. Kärsimyksellä tarkoitetaan eläimen kokemaa henkistä tai ruumiillista 
eläimen hyvinvointiin tai terveyteen kielteisesti vaikuttavaa tuntemusta. Ehdotetulla lailla 
pyritään suojaamaan eläimen fyysistä ja psyykkistä puolta niitä kielteisesti kuormittavilta 
tuntemuksilta ja sairauksilta.  

 
Määritelmän perusteella ei eläimen kokemaa kipua, tuskaa ja kärsimystä voida rajata vain fyysiseen kipuun, 
vaan eläintä tulee suojella myös henkiseltä hädältä, ahdistukselta ja pelolta sekä kielteiseltä kuormitukselta. 
SEYn näkemyksen mukaan sähköpantojen käyttö millä tahansa teholla aiheuttaa eläimelle vähintään hätää, 
ahdistusta, pelkoa ja kielteistä kuormitusta.  
 
SEY on tiedustellut Eviran kantaa sähköpannan säätämiseksi kielletyksi välineeksi. Evira ei millään muotoa 
vastusta, että sähköpanta säädettäisiin kielletyksi. 
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