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Hyvin hoidettu kissa 
tekee työnsä hyvin 

K issa on arvokas eläin. Maaseudulla kissaa on tyypillisesti pidetty työkissa-
na, joka on tehokas jyrsijöiden saalistaja. Monelle kissa on myös mainio 
seuralainen. Kissa tekee tärkeää työtä useissa eri rooleissa, ja siitä kuuluu 

pitää hyvää huolta.
Kissa ansaitsee osakseen hyvää kohtelua. Hyvään kohteluun kuuluu muun 

muassa kissan terveydenhoito, ruokinta ja kissan lisääntymisen säätely.
Kissa on tehokkaasti lisääntyvä eläin, ja leikkaamattomien kissojen seurauk-

sena pihassa voi pian olla yhden sijaan kymmeniä eläimiä. Hallitsemattomasti 
lisääntyvistä kissoista syntyvät ei-toivotut kissapopulaatiot, joissa eläimet voivat 
usein huonosti ja ovat ympäristölleen haitallisia.

Kissan leikkauttaminen onkin yksi tärkeimmistä asioista, joista kissan 
omistajan pitää huolehtia. Toimenpide on nopea, ja sillä voidaan ennaltaehkäistä 
paljon turhaa kärsimystä. Leikattu kissa on hyvä hiirestäjä. 

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota monipuolista tietoa erityisesti jyrsi-
jöitä pyydystävän työkissan hyvään hoitoon. Hyvin hoidettu kissa on paitsi hyvä 
työssään myös ilo omistajalleen.

Kati Pulli, eläinlääkäri, SEYn toiminnanjohtaja
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Laki suojaa kissaakin

S uomessa kissalla on sama lain suoja kuin koirallakin. Sekä eläinsuojelu- 
että metsästyslaki kieltävät kissan heitteille jättämisen.

Loukkaantuneelle kissalle on hankittava viipymättä hoitoa.
Toisen omistamaa kissaa ei saa lopettaa huolimatta siitä, missä se liikkuu ja 

mitä se tekee. Irrallaan tavattu kissa on toimitettava löytöeläinten talteenotto-
paikkaan, mistä omistaja voi lunastaa kissansa hoitokuluja vastaan 15 vuorokau-
den kuluessa.

Ainoastaan villiintynyt kissa voidaan lopettaa ilman 15 vuorokauden tal-
lessapitoaikaa. Villiintyneen kissan erottaminen arasta kissasta on hyvin vaikeaa 
ja se kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi.

Lainsäädännöstä ei löydy yksiselitteistä vastausta siihen, onko kissan pääs-
täminen vapaasti ulos sallittua vai kiellettyä. Tiheästi asutulla alueella kissaa on 
mahdotonta estää menemästä esimerkiksi naapurin tontille tai alueille, joille 
kissan päästäminen on järjestyslain mukaan erikseen kielletty. Tällaisia alueita 
ovat esimerkiksi lasten leikkipaikat. Taajamassa kissaa kannattaakin ulkoiluttaa 
kytkettynä.

Kissoista on kertynyt viime vuosi-
kymmeninä paljon uutta tutkimus-
tietoa, ja samalla tieto kissan 
kokemusmaailmasta on lisääntynyt. 
Kissa tuntee kipua samaan tapaan 
kuin ihminenkin. Lisäksi kissa 
pelkää, ilahtuu, kiintyy, huolestuu ja 
ahdistuu.  
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K issan on saatava 
päivittäin ruokaa 

ja puhdasta juomavet-
tä, ja sillä on oltava 
aina pääsy lämmitet-
tyyn sisätilaan. Kissan 
terveydentila ja hyvin-
vointi on tarkistettava 
päivittäin. 

§ LAINSÄÄDÄNTÖ määrittelee, millä 
keinoin kissan saa lopettaa. Esimer-

kiksi kissojen hukuttaminen tai tukehdut-
taminen on laitonta. Toisen omistamaa 
kissaa ei saa lopettaa, vaan irrallaan 
tavattu kissa on toimitettava löytöeläin-
ten talteenottopaikkaan.

§KISSA ON lopettava mahdolli-
simman nopeasti ja kivuttomasti. 

Eläinlääkäri saa lopettaa kissan nukutus- 
ja lopetusaineiden avulla. Lopettamisen 
osaava muu henkilö voi lopettaa kissan 
myös aivoihin ampumalla. Laki sallii alle 
kolmen päivän ikäisen kissanpennun 
lopettamisen myös lyömällä sitä päähän 
niin voimakkaasti, että se kuolee välittö-
mästi. Eläimen lopettaneen henkilön on 
varmistettava, että kissa on kuollut ennen 
kuin se hävitetään.

§
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Leikattu kissa  
keskittyy  
hiirestämiseen

K issan leikkauttaminen on tärkeää. Leikkauttamatta jättäminen altistaa 
kissan tappeluille ja niissä tarttuville vakaville sairauksille sekä esimer-
kiksi kohtutulehdukselle. Lisäksi jatkuvasti poikivan kissan keho altistuu 

suurelle rasitukselle. 
Leikkauttaminen ei heikennä kissan saalistustaitoja tai -kykyjä. Leikattu kissa 

ei vaeltele kauas kotoa, jolloin se saalistaa siellä missä pitääkin: kodin lähellä. 
Naaraskissan ei tarvitse saada pentuetta ennen kuin sen voi leikkauttaa. 

Kissan kastraation ja sterilisaation saa Suomessa suorittaa vain eläinlääkäri. 
Toimenpide on yksinkertainen, se tehdään nukutuksessa, ja kissa toipuu siitä 
nopeasti.

Sekä uros- että naaraskissa voidaan leikkauttaa jo ennen ensimmäistäkään 
kiimaa. Leikkaamaton naaraskissa voi tulla tiineeksi jopa neljän kuukauden 
iässä. Leikkauksen jälkeen kissa ei voi enää lisääntyä. Leikkauttaminen vähentää 
merkittävästi myös kissan virtsamerkkailua. 

Leikkauttaminen ehkäisee 
tehokkaasti tappeluita. 
Tappeluiden seurauksena 
leikkaamattomat kissat 
voivat saada purema- ja 
raapimavammoja sekä 
monia tarttuvia tauteja. 
Sairas tai vahingoittunut 
kissa on vietävä eläinlää-
käriin. 
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Jos jyrsijöiden torjuntaan tarvitaan useampi 
kuin yksi kissa, on parempi pitää muutamaa 
leikattua aikuista yksilöä kuin antaa kissojen 
lisääntyä hallitsemattomasti. Kun perusedelly-
tyksistä, eli ravinnosta ja suojaisista, lämpi-
mistä lepopaikoista huolehditaan, kissa on 
erittäin uskollinen kotipaikalleen ja voi elää 
jopa yli 20 vuotta.
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Oikea ruokinta on  
kissan terveyden  
perusta

K issa on lihansyöjä, joka tarvitsee ruokaa säännöllisesti. Se ei tarvitse ra-
vintoonsa mitään kasviperäistä. Jos kissalle syötetään paljon kasviperäisiä 
tuotteita, kuten runsaasti viljaa sisältävää kuivamuonaa, voi ruokavalio 

johtaa kissan sairastumiseen tai lihomiseen. Samoin voi käydä, jos kissalle anne-
taan runsaasti ihmiseltä jääviä ruoantähteitä. 

Kissa, jonka ravinnonsaanti turvataan ruokkimalla sitä säännöllisesti, pysyt-
telee kodin lähistöllä silloinkin, kun jyrsijöiden määrä tilapäisesti vähenee. Näin 
se on heti valmiina toimeen, kun jyrsijöiden määrä taas kasvaa.

Hiiri ja kala ovat kokonaisina 
syötyinä kissalle täysipai-
noisia aterioita, joista se saa 
kaikki tarvitsemansa ravin-
toaineet. Niistä kissa saa 
kuitenkin helposti erilaisia 
loisia, joten säännöllisestä 
madotuksesta on huolehdit-
tava. Lisäksi raa’an järvikalan 
sisältämä entsyymi tuhoaa 
B-vitamiinia kissalla. Tästä 
voi syntyä kissalle vakava 
puutostila, joten raakaa 
kalaa kannattaa antaa kor-
keintaan pari kertaa viikossa.
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§Kissalle annet-
tavan ruoan on 

oltava ravitsevaa 
ja kissalle sopivaa. 
Kissan ruokintaan 
ja juottamiseen 
käytettävät astiat on 
pidettävä puhtaina. 
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Säännöllinen 
madottaminen kuuluu 
kissan perushoitoon

K issa voi saada loisia saaliseläimistä, tavatessaan muita kissoja tai koiria tai 
ympäristön välityksellä. Kissanpennut voivat saada loisia myös suoraan 
emoltaan. Sisäloisista suolinkainen on yleisin, ja sen munat säilyvät ym-

päristössä pitkään. Myös kissan heisimato on saalistavilla kissoilla tavallinen. 
Voimakkaan sisäloistartunnan oireita ovat esimerkiksi ripuli ja oksentelu, 

vatsan turvotus, turkin huono kunto ja yskiminen. Kissanpennuille voimakas 
suolinkaistartunta voi olla hengenvaarallinen.

Vapaasti ulkona liikkuvalle ja saalistavalle kissalle tulisi antaa sisäloislääkitys 
eli matokuuri noin kolmen kuukauden välein. Loishäätölääkkeitä ja ohjausta 
sopivan valmisteen valintaan saa eläinlääkäriltä ja apteekista.

Korvapunkki on  
kissan tavallisin ulkoloinen
Korvapunkkitartunnasta kärsivän kissan korvat kutisevat, minkä vuoksi kissa voi 
rapsuttaa ja ravistella korviaan. Kissa voi myös liikkua pää kallellaan. Lähempää kat-
soen kissan korvakäytävässä voi havaita ruskeaa, kahvinpurua muistuttavaa eritettä. 

Jos kissan korvat oireilevat, se kannattaa viedä eläinlääkäriin. Hoitamaton kor-
vatulehdus voi johtaa jopa tärykalvon puhkeamiseen ja kuulon vaurioitumiseen. 

Kissan heisima-
don jaokkeita voi 
löytää esimerkiksi 
kissan makuupai-
kalta. Kuivut-
tuaan jaokkeet 
muistuttavat 
kuivaa riisinjyvää.
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Eläinlääkäri voi antaa kis-
salle myös pitkävaikuttei-
sen loishäädön esimerkiksi 
rokottamisen tai leikkaut-
tamisen yhteydessä tai 
kirjoittaa reseptin valmis-
teeseen, joka annostellaan 
kissan iholle.
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Rokotus suojaa kissaa 
tappavilta taudeilta

K issoilla tavataan Suomessa useita tarttuvia tauteja, joista kissarutto on 
kissoille kaikkein vaarallisin. Se johtaa lähes aina kuolemaan, ja sen 
seurauksena kokonaisia kissapopulaatioita voi menehtyä lyhyessä ajassa. 

Kissaruttovirus on erittäin herkästi tarttuva, ja se säilyy ympäristössä jopa vuo-
sia. Kaikkien kissojen rokottaminen kissaruttoa vastaan on erittäin tärkeää. 

Kissoilla esiintyy myös vakavia flunssaviruksia. Kissanuhat herpes, kaliki ja 
klamydia aiheuttavat esimerkiksi hengitysteiden tulehduksia, silmien kivuliaita, 
syviä vaurioita ja suun limakalvojen haavaumia. Näihin sairauksiin on olemassa 
rokotteita, jotka lievittävät tartunnan oireita huomattavasti tai estävät kokonaan 
kissan sairastumisen. 

Rabies eli raivotauti on vakava virustauti, joka johtaa kuolemaan. Rabies 
voi tarttua myös ihmiseen. Suomessa rabiestartunnan todennäköisyys on pieni. 
Koska Venäjällä ja Baltian maissa tautia kuitenkin tavataan myös luonnonvarai-
sissa eläimissä, ulkona liikkuvan kissan rokottaminen myös rabiesta vastaan on 
tärkeää. 

Rokotus tehoaa virusten 
aiheuttamia tauteja vastaan 
silloin, kun se annetaan 
terveelle kissalle rokotus-
ohjelman mukaisesti. Sairas 
kissa ei pysty tehokkaasti 
kehittämään vasta-aineita 
rokotteen heikennettyjä 
taudinaiheuttajia vastaan. 
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Mikrosiru auttaa  
kadonneen kissan 
kotiin

K adonnutta kissaa kannattaa etsiä. Joku on voinut luulla kissaa koditto-
maksi ja ottaa sen kotiinsa tai toimittaa löytöeläinten talteenottopaikkaan. 

Kissan tunnistusmerkitseminen mikrosirulla auttaa kissan varmim-
min kotiin. Mikrosirun laitattaminen kissan nahan alle on rokotuksen kaltainen 
pieni toimenpide, jonka tekee joko eläinlääkäri tai tunnistusmerkitsemiseen 
koulutuksen saanut henkilö. Mikrosiru ei näy ulospäin, vaan sen toteamiseksi 
tarvitaan lukulaite. 

Pelkkä mikrosiru ei tuo kissaa kotiin, vaan sirun ja omistajan tiedot pitää 
aina muistaa rekisteröidä. Ohjeet rekisteröintiin saa sirun asettamisen yhteydes-
sä. 

Mikrosirun avulla kissan omistaja voidaan selvittää esimerkiksi silloin kun 
kissa on otettu talteen löytöeläintaloon. 

Lain mukaan jokaisen Suomen 
kunnan on järjestettävä paikka 
kiinni otetuille lemmikkieläi-
mille. Jos kissasi katoaa, selvitä 
oman kuntasi löytöeläinten 
talteenottopaikka ja tee kissasta 
katoamisilmoitus. Ilmoita kissan 
katoamisesta myös naapurus-
tolle esimerkiksi kiinnittämällä 
katoamisilmoituksia näkyville 
paikoille sekä sosiaalisen median 
paikallisryhmissä ja kadonneiden 
eläinten ilmoituspalstoilla. 
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Sairas kissa on  
vietävä eläinlääkäriin

S airas tai esimerkiksi tappelussa vahingoittunut kissa on toimitettava vii-
pymättä eläinlääkärin hoitoon. Erityisen tarkasti tulee seurata kissaemon 
ja pentujen sekä vanhenevan kissan terveydentilaa, sillä niiden kunto voi 

heikentyä nopeasti.
Kivun tai sairauden merkkejä voivat olla muutokset kissan liikkumisessa, 

kuten se, ettei kissa kiipeile niin kuin ennen. Sairas tai kivuista kärsivä kissa 
hakeutuu useimmiten omaan rauhaansa. 

Ärtyisyys tai lepääminen epätavallisissa paikoissa tai asennoissa voi olla 
merkki kivusta. Vaikeudet virtsaamisessa tai ulostamisessa, virtsaaminen vääriin 
paikkoihin, apaattisuus tai voimakkaat silmäoireet, kuten silmän punoitus, 
turvotus tai paksu vuoto ovat peruste viedä kissa viipymättä eläinlääkärin tutki-
muksiin. 

Kissoilla on myös melko usein hammasvaivoja, jotka voivat aiheuttaa 
voimakkaitakin kipuja. Hammasongelmat voivat aiheuttaa esimerkiksi ruoan 
valikointia, pureskelemista vain suun toisella puolella tai kuolaamista.

Kissan lopettaminen
Kissan lopettaminen voi olla ajankohtaista esimerkiksi silloin, kun kissan aistit 
ovat selvästi heikentyneet eikä kissan ulkoilun turvallisuudesta voida huolehtia 
tai kun kissa vaikuttaa kärsivän jatkuvista kivuista. Päätöksen tekemiseen voi 
pyytää apua ja tukea eläinlääkäriltä. 



15

Niin sanotun kolmannen 
silmäluomen eli vilkkuluo-
men esilläolo voi kertoa 
kissan kokemasta kivusta, 
sairaudesta tai loistartun-
nasta. Jatkuvan vilkku-
luomen esilläolon syy on 
selvitettävä.

Kehrääminen ei aina kerro 
kissan hyvästä olosta. Kissa 
kehrää myös ollessaan 
vakavasti loukkaantunut tai 
sairas ja kärsiessään kovista 
kivuista. Kissa pyrkii lievittä-
mään kipua kehräämällä.



16

Kissojen 
villiintyminen on 
vakava ongelma

K issojen ei-toivottu lisääntyminen on vakava eläinsuojelullinen ongelma 
Suomessa. Kun kissojen annetaan lisääntyä hallitsemattomasti, voi syntyä 
jopa sadan kissan populaatioita. Villiintyneet, niin sanotut populaatiokis-

sat, ovat yleensä sairaita ja sisäsiittoisia, ja luontoon kuolee joka vuosi lukematto-
mia villiintyneitä kissoja. 

Jos kissanpentu kasvaa ilman kontaktia ihmiseen, se pitää ihmistä loppuelä-
mänsä ajan vieraana eläinlajina ja pelkää ihmisiä. Kissat villiintyvät yhdessäkin 
sukupolvessa niin, että niitä on myöhemmin lähes mahdotonta käsitellä.

Kissa ei saa päästä lisääntymään hallitsemattomasti ja muodostamaan villiin-
tyneitä populaatioita. Kissan hylkääminen luontoon on laitonta. 

Jos kissat ovat päässeet lisääntymään hallitsemattomasti, eikä omistajalla ole 
mahdollisuuksia ottaa kissoja kiinni ja toimittaa eläinlääkäriin leikkautettaviksi 
tai lopetettaviksi, kannattaa tilanteesta olla viivytyksettä yhteydessä kunnaneläin-
lääkäriin tai paikalliseen eläinsuojeluyhdistykseen. 

Aratkin kissat saadaan yleensä kiinni loukkujen avulla. Eläinlääkärin ja 
eläinsuojeluyhdistyksen kanssa voidaan pohtia, miten kissojen määrää saataisiin 
vähennettyä.
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Kun kissanomistaja 
huolehtii lemmik-

kinsä leikkauttami- 
sesta, hän paitsi en- 
naltaehkäisee eläin-
ten kärsimystä myös 
vaalii omaa talout-
taan. Yhden kissan 
leikkauttaminen on 
paljon edullisempaa 
kuin pennuista huo- 
lehtiminen. Kissan 
heitteille jättäminen 
on lailla kielletty.
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Kissanpentu tarvitsee 
ihmisen huolenpitoa

J os kissalle syntyy pentuja, emon omistajan on huolehdittava niiden ter-
veydenhuollosta, kuten rokotuksista ja loishäädöstä, sekä totuttamisesta 
ihmiseen ja käsittelyyn. Kissanpennut kannattaa siksi kasvattaa asuintilois-

sa, jotta pennut tottuvat ihmisen läsnäoloon, ääniin ja hajuihin. 
Kissa, joka ei tutustu ihmiseen pentuna, ei opi enää aikuisena vastaavalla 

tavalla pitämään ihmistä oman yhteisönsä jäsenenä. Kaikkia kissanpentuja tulee 
siksi pyrkiä tutustuttamaan ihmiseen koskettelemalla niitä hellästi, nostamalla 
niitä syliin ja tarjoamalla niille reilun kuukauden iästä alkaen herkkupaloja. 

Kissanpentuja ei voi luovuttaa uusiin koteihin ilman, että ne on ruokittu, 
rokotettu ja madotettu asianmukaisesti. Kissanpentujen uusia omistajaehdokkai-
ta kannattaa haastatella, ja pennuista on tärkeää ottaa maksu. Kissanpentuja ei 
saa luovuttaa ilmaiseksi, sillä tällöin ihmiset voivat ottaa niitä harkitsemattomasti 
eivätkä pidä niistä huolta. 

 

Kissanpentujen luovutusikä 
on 12–14 viikkoa. Eläinsuo-
jelulainsäädännön mukaan 
pentujen vieroitus emosta 
on toteutettava silloin, kun 
se on sekä pentujen että 
emon hyvinvoinnin kannalta 
edullisinta. 
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Hyvinvoiva hiirikissa 
on ilo omistajalleen 

• PIDÄ KISSALLESI aina tarjolla puhdasta juomavettä.

• ANNA KISSALLESI päivittäin ravitsevaa ruokaa.

• VARMISTA KISSASI pääsy lämpimiin sisätiloihin.

• TARKISTA KISSASI terveydentila joka päivä ja vie se  
eläinlääkäriin, jos epäilet sen olevan sairas.

• LEIKKAUTA KISSASI luovutusikäisenä, mutta viimeistään  
ennen sen ensimmäistä kiimaa.

• VIE KISSASI eläinlääkäriin rokotettavaksi rokotusohjelman 
mukaisesti ja madota kissasi vähintään kolmen kuukauden 
välein.

• TUNNISTUSMERKITSE KISSASI mikrosirulla ja varusta se 
lisäksi joustavalla pannalla, jossa on yhteystietosi.

• JOS KISSASI saa pentuja, pidä huolta niiden ruokinnasta, 
rokotuksista, madotuksista ja totuttamisesta ihmiseen ja anna 
ne uusiin koteihin aikaisintaan kolmen kuukauden ikäisinä. 
Leikkauta kissaemo heti pentujen luovuttamisen jälkeen.

• JOS KISSASI karkaa tai katoaa, tee siitä katoamisilmoitus 
kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan, kerro naapureille 
kadonneesta kissasta ja etsi sitä muutenkin aktiivisesti.

• ÄLÄ KÄYTÄ jyrsijöiden torjuntaan myrkkyjä. Myrkyt saattavat 
kulkeutua kissasi elimistöön ja aiheuttaa sille vakavia vauri-
oita.



12 
viikon iässä

16 
viikon iässä

1 
vuoden iässä

1-3
vuoden välein

Kissan rokotusohjelma

Kissanpennun luovutusikä on 
12-14 viikkoa

Ulkoileva kissa tulee madottaa vähintään
kolmen kuukauden välein

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto 
on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja 
eläinsuojelun asiantuntija, joka on toiminut 
vuodesta 1901 saakka. SEYn toimialaan kuu-
luvat kaikki eläimet ja liiton toiminta kattaa 
koko maan.

Rokotteesta riippuen 


