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SEY näkee kissakannan pienentämisen yhtenä tärkeimmistä keinoista edistää kissojen hyvinvointia. Kissojen
hyvinvointia heikentää olennaisesti niiden arvostuksen puute, mihin osaltaan vaikuttaa kissojen ylimäärä sekä
helppo ja halpa saatavuus. Kodittomia kissoja on jatkuvasti enemmän kuin kissoille on sijoituspaikkoja.
Kissojen määrän väheneminen olisi osaltaan ratkaisemassa myös tätä ongelmaa.
Erityisen ongelmallisena SEY näkee kissojen vapaan lisääntymisen, joka kasvattaa ei-toivottujen kissojen
lukumäärää, ja vapaasti lisääntyvät kissat kärsivät lisäksi usein erilaisista hyvinvointiongelmista. SEYn mielestä
kissat, joilla ei suunnitella hankittavan pentuja, olisi leikkautettava mahdollisimman varhain lisääntymisen
ehkäisemiseksi. Vapaana ulkoilevien kissojen tulisi olla aina leikattuja.
SEY kannustaa kissanomistajia leikkauttamaan kissansa nuorella iällä hoitavan eläinlääkärin suosituksen
mukaan. Jäsenyhdistyksiään SEY kannustaa varhaissterilisaatioon, kun kissan myöhempää leikkautusta ei
voida varmistaa, kun se on kissan hyvinvointi huomioiden mahdollinen vaihtoehto ja kun alueella on
eläinlääkäri, joka pystyy toimenpiteen tekemään. Varhaissterilisaatio voidaan yleensä tehdä kissan ollessa
vähintään kilon painoinen. Varhaissterilisaatiota ei tule tehdä, jos esimerkiksi kissayksilön kunto aiheuttaa
normaalia suuremman riskin kissan hyvinvoinnille.
SEY suosittelee jäsenyhdistyksille kissanpennun luovutusiäksi 14-16 viikkoa, mikäli yksilöstä tai sen
tilanteesta johtuvat syyt eivät ole peruste muulle käytännölle. SEY pitää minimi-ikärajana kissanpennun
luovutukselle 14 viikon ikää, mutta yksilöstä johtuvat syyt, kuten jos kissanpentu elää ilman emoa ja
sisaruksia, tulee ottaa huomioon.
Kissan hankintaa harkitsevan tulee perehtyä mahdollisimman laajasti ja perusteellisesti kissan tarpeisiin ja
hyvinvoinnin edellytyksiin.
SEY edistää sitä, että kaikkien kissojen tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä tehdään lainsäädännöllä
pakollista. Muutos tulisi toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla. SEY suosittelee
tunnistusmerkinnässä käytettäväksi mikrosirua, joka on pysyvä ja turvallinen keino kissan tunnistamiseen.
Tunnistusmerkintä parantaa kadonneen kissan mahdollisuutta palautua takaisin omistajalleen sekä auttaa
löytämään kissasta vastuussa olevan henkilön mahdollisissa laiminlyöntitapauksissa.
SEY suosittelee, että kissaa ulkoilutetaan vain valvotusti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ulkotarhassa tai
valjaissa. Ulkoilu on monin tavoin hyväksi kissan hyvinvoinnille, kun kissa on totutettu siihen. Kissa on
kuitenkin totutettava ulkoiluun rauhassa ja yksilökohtaisesti. Aikuiselle ulkoiluun tottumattomalle kissalle
ulkoilu voi aiheuttaa voimakastakin pelkoa, jolloin ulkoilusta voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kissanpennut tulisi lähtökohtaisesti totuttaa valvottuun ulkoiluun. Valvottu ulkoilu on kissalle keskeinen tapa
toteuttaa monipuolisesti lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan.
Valvomattomaan ulkoiluun liittyy lukuisia riskejä sekä kissan että luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille,
minkä vuoksi SEY ei kannata kissojen valvomatonta ulkoilua. Vapaana liikkuvat kissat myös aiheuttavat
kärsimystä ja kuolemia suurelle määrälle luonnossa eläviä lintuja, jyrsijöitä ja matelijoita.
Kissojen valvomaton ulkoilu tulisi olla sallittua haittaeläiminä pidettyjen eläinten torjuntasyistä ainoastaan
rajatussa ja turvallisessa pihapiirissä viranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla. Kissaa ei tule käyttää
ensisijaisena tai ainoana haittaeläiminä pidettyjen eläinten torjuntakeinona. Myös valvomatta ulkoilevan
kissan terveydenhoidosta ja riittävästä ravinnon ja veden saamisesta on huolehdittava, kissan on oltava
rokotettu, leikattu, loishäädetty ja tunnistusmerkitty, ja kissalla on oltava aina saatavilla lämmin, suojaisa
paikka. SEY ei suosittele käytettäväksi termiä työkissa, sillä termi korostaa tarpeettomasti kissan välinearvoa.
Ensisijaisena haittaeläiminä pidettyjen eläinten torjuntakeinona tulee käyttää rakennusten rakenteisiin liittyviä
ratkaisuja ja sisätiloissa loukkuja, jotka ovat valikoivia, oikein sijoitettuja ja heti tappavia. Loukkujen tulee olla
haittaeläiminä pidettyjen eläinten kannalta mahdollisimman vähän kärsimystä aiheuttavia. Minkäänlaisia
loukkuja ei tule käyttää rakennusten ulkopuolella.

Sisäkissojen kohdalla omistajan on nähtävä riittävästi vaivaa kissan asianmukaiseen päivittäiseen
virikkeistämiseen. SEY korostaa, että kissa ei ole helppo lemmikki, jonka eteen ei tarvitse nähdä vaivaa.
Kissan elinolosuhteet on järjestettävä sellaiseksi, että kissa kokee olonsa turvalliseksi ja sillä on päivittäin
mielekästä tekemistä ja seuraa. Kissat, jotka eivät tule toimeen keskenään, tulee erottaa toisistaan.
Populaatiokissojen kohdalla SEY toteaa, että ratkaisu kissojen kohtalosta on tehtävä tapaus- ja
yksilökohtaisesti. Olennaisinta on saada kissapopulaatiot poistettua kasvavien eläinsuojeluongelmien
ennaltaehkäisemiseksi. Kissapopulaatioiden ennaltaehkäisyä tulee tehdä myös lainsäädäntötyön,
tiedottamisen ja asennevaikuttamisen avulla.
Terveet kissapopulaatioista lähtöisin olevat pennut on pyrittävä sopeuttamaan elämään kotikissoina.
Sairaiden eläinten kohdalla lopetuspäätös on tehtävä eläimen edun mukaisesti ottaen huomioon sekä
mahdollinen hoidosta aiheutuva kärsimys että eläimen mahdollisuus hyvinvoivaan loppuelämään ilman
liiallista stressiä. Kissan tilanteen edistymistä tulee seurata tarkasti. Jos kuukauden kuluessa ei tapahdu
edistystä lähtötilanteeseen nähden, eutanasiaa on vakavasti harkittava. Kissoja voidaan pyrkiä sopeuttamaan
kotikissoiksi useamman kuukauden ajan, mikäli siihen on käytettävissä resursseja, kuten asiantuntevia
sijaiskoteja, eikä kissa stressaannu hoidosta liiallisesti, eikä hoito myöskään heikennä kissan elämänlaatua
merkittävästi.
Käsittelyyn tottumattomien aikuisten kissojen sopeuttamiseen elämään ihmisen kanssa tulee olla
asianmukaiset resurssit. Sijaiskodissa on pystyttävä käsittelemään kissaa ja suorittamaan sille
hoitotoimenpiteitä ennen kuin kodinetsintä voidaan aloittaa. Kissan tulee luovutushetkellä olla käsiteltävissä
siten, että uusi koti voi suorittaa sille välttämättömät hoitotoimenpiteet.
Arviota kissan villiintymisestä ei voi tehdä pelkästään loukutustilanteen perusteella, vaan on otettava
huomioon muutkin seikat, jotka voivat vaikuttaa kissan villiintymisen arviointiin.

