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JOHDANTO 
 

Aikuisen kissan sopeutuminen uuteen kotiin -kysely toteutettiin Google Formsissa kesä- ja 
heinäkuussa 2018. Vastauksia tuli kaikkiaan 856 kpl. Kyselyssä kysyttiin kissan 
perustiedot ja tausta sekä hyvinvointiin ja käytösongelmiin liittyviä asioita kissan 
nykyelämästä. Käytösongelmista kyselyssä kysyttiin tarkemmin tarpeiden tekemistä 
vääriin paikkoihin. Linkkiä kyselyyn jaettiin facebookissa useissa kissa-ryhmissä ja 
muutama eläinsuojeluyhdistys jakoi linkin sivullaan. 

Kyselyn alussa oli seuraava ohjeistus vastaajille: 

"Olen eläintenkouluttajaopiskelija ja teen kehittämistyötä aiheena "aikuisen kissan 
sopeutuminen uuteen kotiin". Kehittämistyötä varten toivon vastauksia tähän kyselyyn, 
jossa kysellään kissanne taustaa, nykyistä tilannetta ja mitä käytösongelmia kissalla on 
ilmennyt. Kyselyyn on tärkeää vastata rehellisesti ja toivon vastauksia myös niiden 
kissojen omistajilta, joilla käytösongelmia ei ole ollut. Jos olet tarjonnut uuden kodin yli 1-
vuotiaalle kissalle, olisi vastauksesi arvokas kehittämistyötäni ajatellen. Mikäli olet 
adoptoinut useamman aikuisen kissan, voit täyttää kyselyn erikseen jokaisesta kissasta. 
Kyselyyn vastaaminen vie n. 15 minuuttia. Lomakkeeseen vastataan anonyymisti.” 
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KISSOJEN PERUSTIEDOT 

 

Kyselyn alussa kysyttiin minkä ikäisenä kissa oli nykyiseen kotiin muuttanut. Hieman yli 
puolet kyselyyn vastanneista oli tarjonnut kodin 1-3-vuotiaalle kodinvaihtajakissalle. 
Vastanneista 25,5 % oli tarjonnut kodin 4-6-vuotiaalle kissalle. Noin 10,5 % oli antanut 
kodin 7-9 v kissalle. Noin 6,5 % oli antanut kodin 10 v tai sitä vanhemmalle kissalle ja n. 
6,5 % vastaajista ei tiennyt kissansa ikää. 

Kysyttäessä aikuisena hankitun kissan rotua n. 83 % vastanneista kertoi tarjonneensa 
kodin aikuiselle maatiaiskissalle. Kyselyyn vastasi myös kaikkiaan 46 eri rotuiselle 
aikuiselle kissalle kodin tarjonnutta. Näistä yleisimmät olivat carnish rex (15kpl) ja ragdoll 
(22kpl).  

 

Vastaajista melko tarkalleen puolet oli tarjonnut kodin naaraskissalle ja puolet uroskissalle. 
Uroksista n. 44 % oli valmiiksi kastroituja kotiin muuttaessaan ja n. 5 % uroskissoista 
kastroitiin vasta uudessa kodissa. Naaraista n. 36,5 % oli valmiiksi steriloituja kotiin 
muuttaessaan ja tästä johtuen uroskissoihin verrattuna suurempi määrä eli n. 11 %, oli 
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steriloinut naaraskissan vasta sen muutettua kotiin. Kyselyyn vastanneista n. 3 %:lla kissa 
ei ole leikattu ja n. 0,5 % vastanneista ei tiedä onko kissa leikattu. 

 

Suurin osa vastaajien kissoista, eli n. 58 %, on asunut nykyisessä kodissaan alle 3 vuotta, 
n. 34,5 % on asunut 4-9 vuotta ja n. 7,5 % kissoista on asunut kodissa 10 vuotta tai 
kauemmin. 
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KISSOJEN TAUSTAT 
 

Vastaajista n. 52 % on hankkinut kissansa eläinsuojeluyhdistykseltä tai löytöeläinkodista. 
Vastanneista n. 18 % on saanut kissan ystävältä, tuttavalta tai sukulaiseltaan ja 
vastaavasti n. 18 % on hankkinut kissan ennestään tuntemattomalta yksityishenkilöltä. 
Vastaajista n.  5 % oli löytänyt kissan ja päättänyt pitää sen. Noin 7% vastaajista oli 
hankkinut kissan kasvattajalta tai kasvattajalle oli palautunut aikuinen kasvatti. 

Kyselyyn vastanneista n. 30 %:lla kissa oli aiemmassa kodissaan ollut sisäkissa (ei 
ollenkaan ulkoilua) kun taas n. 30 % ei tiennyt kissansa taustaa tämän osalta. Vastaajista 
n. 15 %:lla kissa oli aiemmassa kodissaan sisäkissa, joka ulkoili valjaissa tai 
kissatarhassa. Noin 12 %:lla vastaajista kissa oli aiemmin ulkokissa, joka asui asunnossa. 
Noin 6 %:lla vastaajista kissa on aiemmin ollut ulkona vapaasti liikkuva kissa, joka asui 
tallissa tai navetassa. Täysin luonnossa eläneitä kissoja on n. 7 %:lla vastaajista. 

Kyselyssä kysyttiin onko kissa vaihtanut kotia useammin kuin kerran. Vastaajista n. 38 
%:lla kissa on vaihtanut kotia kerran eli vain tähän kotiin muuttaessaan, n. 34 % eivät ole 
tietoisia onko kissa vaihtanut kotia aiemmin ja n. 28 %:lla kissa on vaihtanut kotia 
kaikkiaan kahdesti tai useammin.  

Kysyttäessä monivalintakysymyksenä kissan kokemuksista aiemmassa kodissa n. 28 % ei 
tiedä kissansa taustasta mitään. Noin 50 %:lla kissoista aiempaan elämään on kuulunut 
kissakaveri tai useampi. Noin 18 % kissoista oli elänyt aiemmassa kodissaan koiran tai 
muun pieneläimen kanssa. Kissoista n. 25 % on tottunut lapsiin aiemmassa kodissaan. 
Kissoista n. 5 % on matkustanut aikaisemmin paljon. Kissoista n. 7 % on kokenut fyysisiä 
kurituskeinoja, n. 15 % ei ole saanut riittävää ravintoa, n. 10 % on kuulunut 
kissapopulaatioon ja jopa n. 24 % kissoista on joutunut selviämään pitkiä aikoja ilman 
ihmisen hoitoa. Noin 6 %:lla koteihin muuttaneista kissoista oli muuttaessa tai on yhä 
elämää haittaava sairaus. 

NYKYINEN TILANNE 
 

Kysyttäessä keitä kissan nykyiseen perheeseen kuuluu, n. 75 %:ssa vastanneiden 
kodeista asuu yksi tai useampi aikuinen. Noin 15 %:lla vastanneista perheeseen kuuluu 
kouluikäisiä lapsia ja n. 10 %:iin perheistä kuului alle kouluikäisiä lapsia. Vastanneista 
peräti n. 65 %:lla perheiseen kuuluu lisäksi muita kissoja. Koiria on n. 21 %:lla kodeista ja 
muita pieneläimiä n. 6 %:lla kodeista.  

Kyselyssä kysyttiin, mitä seuraavista kokemuksista kissa on kohdannut muutettuaan kotiin. 
Noin 46 % on kokenut asunnonvaihdoksen kerran tai useammin, n. 40 %:lle kissoista on 
hankittu kissakaveri tai useampi, n. 20 % on kokenut perheenjäsenen muuton ja n. 7 % on 
kokenut vauvan syntymän tai uuden lapsen muuton perheeseen. Kissoista n. 14 %:n kotiin 
on hankittu koira tai muu pieneläin. Noin 20 % kissoista on kokenut kissalle tärkeän 
eläinystävän poismenon. Noin 12 % sisäkissoista on vahingossa päässyt karkaamaan. 
Noin 34 % kissoista on entisessä kodissaan saanut ulkoilla ja on nykyisessä kodissaan 
sisäkissana. Noin 11 % kodeista on päästänyt aiemmin sisäkissana eläneen kissan 
vapaana ulkoilemaan. 
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Kyselyssä kysyttiin monivalintavaihtoehdoin, mitä kissalle normaaleja käytöksiä kissa 
tekee päivittäin. Kissoista n. 98 % pesee päivittäin itseään, n. 67 % leikkii itsekseen, n. 60 
% leikkii ihmisen seurassa, n. 50 % leikkii eläinkaverin kanssa, n. 93 % teroittaa kynsiään 
päivittäin ja n. 81 % kiipeilee hyllyillä tai kiipeilypuussa. Kyselyyn vastanneiden kissoista n. 
52 % nukkuu 10-15h vuorokaudessa, n. 47 % nukkuu 15-20h vuorokaudessa, n. 5 % 
nukkuu alle 10h vuorokaudessa, ja n. 2 % nukkuu yli 20h vuorokaudessa. 

Kyselyssä kysyttiin myös kissan suhtautumista vieraisiin ihmisiin. Tuttujen ihmisten 
seuraan hakeutuu n. 93 % kissoista, syliin hakeutuu n. 55 %, silityksiä pyytää n. 89 %. 
Vieraan ihmisen seurassa leikkii n. 74 % kissoista. Vain hieman yli 5 % kissoista ei 
hakeudu ollenkaan vieraiden ihmisen seuraan tai näkyville. Kyselyyn vastanneista monen 
kissa oli ollut alkuun arka, joten näistä vastauksista voi päätellä kissojen sosiaalistuneen 
hyvin. 
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Vastanneista n. 42 % leikittää kissaa päivittäin saalisleikeillä. Noin 28 % leikittää kissaa 
pari kertaa viikossa. Noin 13 % leikittää kerran viikossa. Vastanneista n. 10 % leikittää 
kissojaan yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa ja n. 7 % ei leikitä ollenkaan.  

Leluja on käytössä n. 95 %:lla kissoista, raapimatolppa tai pieni kiipeilypuu n. 62 %:lla 
kissoista, yli 120 cm kiipeilypuu n. 64 %:lla kissoista, useita kiipeilypuita n. 33 %:lla 
kissoista ja hyllyjä kiipeilyyn n. 52 %:lla kissoista. Aktivointipalloja käyttää n. 56 % kissoista 
ja muita aktivointileluja n. 31 % kissoista. Ulkotarhassa ulkoilee n. 19 % kissoista, valjaissa 
pääsee ulkoilemaan n. 42 % kissoista ja vapaana ulkoilee n. 15 % kissoista. 

 

Kysyttäessä vastaajien mielipidettä kissan sopeutumisen nopeudesta heidän kotiinsa, 
vastasi n. 24 % kissan sopeutuneen heti, n. 27 % viikossa tai alle, n. 19 % yli viikossa - 
alle kuukaudessa, n. 17 % 1-4kk:ssä kuukaudessa ja n. 7,5 % 4-12kk:ssa. Sopeutuminen 
kesti n. 3% kissoista yli vuoden ja n. 1,5 % kissoista ei ole vieläkään sopeutunut. 

Vastanneiden mukaan sopeutumista hidasti yleisimmin kissan arkuus, talouden muut 
kissat, aiemmat huonot kokemukset ihmisistä ja talouden koirat. Muutaman kissan 
sopeutumista hidastivat kissan karkaaminen tai sairastuminen. Parin vastanneen mielestä 
kissan sopeutuminen on hidasta koska kissa on tyhmä yksilö tai sillä on kova luonne. 
Osassa kodeista oli ollut remontti tai uhkaavia tilanteita ja useat olivat muuttaneet toiseen 
asuntoon. Kaksi vastanneista sanoi kissan sopeutumista hidastaneen sen, että kissa oli 
aiemmin vapaasti ulkoileva kissa, joka ei heillä päässyt enää ulos. 

Sairauksia ei ole ollut tai ei ole huomattu olevan 44 %:lla kissoista. Peräti yli puolella 
aikuisena adoptoiduista kissoista on todettu sairauksia jossakin vaiheessa uuteen kotiin 
muutettuaan. Hammasongelmia on ollut n. 19 %:lla kissoista, ruuansulatus- ja 
suolistosairauksia n. 13 %:lla kissoista, virtsatiesairauksia n. 12 %:lla ja hengitysteihin 
liittyviä sairauksia n. 9 %:lla kissoista. Kissoista n. 8 %:lla on todettu allergiaa, n. 7 %:lla 
sisäelinsairauksia ja n. 5 %:lla tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Kissoista n. 4 %:lla on ollut 
onnettomuudessa tai kissalle on sattunut tapaturma. Kissoilla on ollut myös n. 1 %:lla 
kasvainsairauksia, n. 1 %:lla korvasairauksia. Noin 3 %:lla kissoista on ollut sairauden 
oireita joiden syy ei ole selvinnyt,  
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Kyselyyn vastanneiden kissoista n. 61 % on normaalipainoisia, n. 14 % hoikkia, n. 22,5 % 
hieman ylipainoisia ja n. 2,5 % reilusti ylipainoisia. 

Kyselyyn vastanneista n. 55% ruokki kissojaan kuiva- ja märkäruualla, n. 28 % kuiva- 
märkä- ja raakaruualla, n. 5 % pelkällä kuivaruualla, n. 5 % kuiva- ja raakaruualla, n. 3 % 
märkäruualla, n. 2 % raakaruualla ja n. 1 % kissoista ei ruokita ollenkaan (saalistavat 
kaiken ravinnon). Suosituimmat ruokamerkit olivat Latz, Whiskas, Applaws, Royal Canin, 
Sheba, Animonda Carny, Feline Porta ja Bozita. Kissoista n. 85 % juo vesikupista, n. 7 % 
käyttää vesikuppia ja automaattia ja n. 1,5 % pelkkää juoma-automaattia. Muita mieluisia 
juomapaikkoja ovat mm. saunakiulu, vesilasi, vesihana tai ämpäri. 

KÄYTÖSONGELMAT 

Käytösongelmista kysyttiin laajimmin sisäsiisteysongelmista. Noin 77 %:lla kissoista ei ole 
sisäsiisteysongelmia, n. 19 %:lla ongelmia on satunnaisesti, n. 2,5 %:lla ongelmia on usein 
ja n. 1,5 % kissoista tekee tarpeet pihalle. 
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Vääriin paikkoihin tarpeitaan tekevistä kissoista satunnaisesti tai usein virtsaa lattialle n. 23 
% kissoista, matolle n. 22 % kissoista, sohvalle n. 10 % kissoista, sänkyyn n. 20 % 
kissoista ja lavuaariin tai lattiakaivoon n. 12 % kissoista. Seinille merkkailee n. 1 % 
kissoista. Vessalaatikon ohi virtsaa n. 25 % kissoista. Vääriin paikkoihin ulostavista 
kissoista lattialle ulostaa 28 %, matolle n. 22 %, ohi vessalaatikon n. 84 %, sohvalle n. 2 
%, sänkyyn n. 6 % ja lavuaariin tai lattiakaivoon n. 2,3 %. Nämä kysymykset olivat 
monivalintakysymyksiä ja useat valitsivat useamman kuin yhden vaihtoehdon.  

 

Kissan vessan siivoaa kerran vuorokaudessa n. 39 % vastaajista ja useammin kuin kerran 
vuorokaudessa n. 39 % vastanneista. Noin 16 % siivoaa vessan parin päivän välein, n. 4 
% pari kertaa viikossa ja n. 2 % harvemmin kuin kahdesti viikossa. Vastanneista n. 58 
%:lla kissalla on käytössä vähintään yksi avonainen vessalaatikko, n. 63 %:lla kissoilla on 
käytössä vähintään yksi katollinen vessalaatikko, n. 5 %:lla vastanneista kissoilla on 
vähintään yksi päältä kuljettava vessa. Isolla osalla vastanneista taloudesta löytyi eri 
tyyppisiä vessoja. 

Kaikista kyselyyn vastanneista kissoista mikrohiekkaa käyttää n. 57 %, rakeisempaa 
hiekkaa n. 22 %, puupellettejä n. 17 %, kristallihiekkaa n. 10 %, puupohjaista 
mursketta/hiekkaa n. 8 % ja jotain muuta kuiviketta n. 5 %. Tämä kysymys oli 
monivalintakysymys, eli usea vastannut valitsi enemmän kuin yhden vaihtoehdon. 
Satunnaisesti tai usein vääriin paikkoihin tarpeitaan tekevien kissojen kuivikevalinnoissa n. 
42 % käyttää mikrohiekkaa, n. 16 % rakeisempaa hiekkaa, n. 18 % puupellettejä, n. 10 % 
puumursketta, n. 12 % kristallihiekkaa ja n. 2 % jotakin muuta kuiviketta. 

Kyselyssä kysyttiin kissanvessojen lukumäärää suhteessa taloudessa oleviin kissoihin. 
Vastauksissa tarkastelin nimenomaan niiden kissojen tuloksia, joilla esiintyi tarpeiden 
tekemistä ei toivottuihin paikkoihin. Vääriin paikkoihin tarpeitaan tekevien kissojen 
talouksista n. 53 %:lla on vessoja yhtä monta kuin kissoja ja n. 32 %:lla on käytössä yksi 
vessa enemmän kuin talouden kissojen lukumäärä. Vain n. 1 % on käytössä vessoja kaksi 
vessaa tai useampia enemmän kuin kissojen lukumäärä. Vastanneista n. 14 % taloudessa 
on kissanvessojen määrä vähäisempi kuin kissojen lukumäärä. 

Kysyttäessä muista kissojen ei-toivotuista käytöksistä, tuli ilmi seuraavia: Kynsien 
teroittaminen vääriin paikkoihin n. 60 %:lla, yöllinen metelöinti n. 26 %:lla ja 
arvaamattomuus toisia kissoja kohtaan n. 21 %:lla kissoista. Noin 20 % vastanneista 
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sanoo kissan olevan arka ja n. 15 % pitää kissaansa vaikeana käsitellä. Tekstiilien 
nuolemista tai pureskelua on esiintynyt 14 %:lla vastanneiden kissoista. Yliaktiivista 
käytöstä on n. 8 % kissoista. Kissoista n. 8 %:lla on aggressiivista käytöstä aikuisia 
kohtaan ja n. 3 %:lla aggressiivista käytöstä lapsia kohtaan. Tavaroiden tuhoamista on n. 7 
%:lla kissoista. Suuri osa vastaajista piti edellä mainittuja asioita kissan lajityypillisenä 
käytöksenä eikä kokenut sitä ongelmallisena. 

RATKAISUT KÄYTÖSONGELMIIN 
 

Moni kyselyyn vastanneista on onnistunut ratkaisemaan kissan ongelmakäytöksen tai 
ainakin pienentämään ongelmaa. Parhaiten toimiviksi keinoiksi todettiin useimpien 
mainitsemina virikkeiden ja aktivoinnin lisääminen, positiivisen huomion antaminen ja 
kissan palkitseminen makupaloilla. Arkojen kissojen kohdalla moni koki ratkaisun olleen 
kissan rauhaan jättäminen ja kissan tahtiin eteneminen. Muutama vastannut oli saanut 
kissan tottumaan käsittelyyn ottaen kissan väkisin syliin.  

Talouden kissojen välisissä ongelmissa moni on käyttänyt ratkaisuna kissojen rauhallista 
tutustuttamista ja kulkureittien lisäämistä. Osa on saanut kissan käytöksen hallintaan 
ulkoiluttamalla kissaa ja muutama on ratkaissut ongelman laskemalla kissan vapaana 
ulkoilemaan.  

Vääriin paikkoihin kynsiään teroittavien kissojen kodeista valtaosa avun saaneista oli 
laittanut raapimapuita lisää, ja eniten on auttanut raapimapuun/levyn/maton lisääminen 
kohtaan, jota kissa ei-toivotusti käyttää kynsien teroittamiseen. Pari oli kokenut parhaaksi 
vaihtoehdoksi uuden sohvan hankinnan aika ajoin. Joillakin kissa on oppinut raapimaan 
sallittuja paikkoja, kun kissa on kesken väärän paikkan raapimisen viety sallitulle 
raapimispaikalle. Muutama sanoi kissan lopettaneen vääriin paikkoihin kynsien 
teroittamisen laitettuaan teippiä tai raapimisenestoainetta pintoihin joita ei saa raapia. 
Sumutepulloa käytti koulutuksessa kaksi vastanneista. Moni on havainnut toimivaksi jättää 
kissa huomiotta silloin kun se tekee ei-toivottua käytöstä. Osa vastanneista oli saanut 
ratkaisun kissan ongelmakäytökseen hankkimalla kissalle kaverin.  

Muutama vastaajista mainitsi Feliwayn auttaneen tilannetta ja yhden kissa sai avun 
mielialalääkityksestä. Useampi vastaajista kertoi kissan ei-toivotun käytöksen laantuneen 
kieltämällä/komentamalla ja muutama käytti kissan jäähylle laittamista kissan tehdessä ei-
toivottuja asioita. Kankaiden imeskelyyn ja puremiseen useampi oli löytänyt avun 
harhauttamalla kissan huomion toisaalle. Osan käytösongelmat ratkesivat kun kissa 
käytettiin eläinlääkärissä, ja se sai hoidon/lääkityksen sairauksiinsa.  

Vääriin paikkoihin tarpeita tekevien kissojen ongelmia on ratkaistu lisäämällä vessojen 
määrää ja tekemällä vessat kissalle mieluisiksi, esim. kuivikkeen tai vessan sijainnin 
vaihdoksella.  
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Kyselyyn vastanneista n. 61 % ei ole harkinnut luopuvansa kissasta käytösongelman 
vuoksi ja n. 32 % ei koe kissallaan olevan mitään käytösongelmaa. Vastanneista n. 4 % on 
harkinnut kissasta luopumista. Loput vastanneista ei osaa sanoa kantaansa tähän 
kysymykseen.  

 

Kyselyssä kysyttiin, olisiko kissan omistaja ongelmatilanteissa kiinnostunut hakemaan 
apua eläintenkouluttajalta. Vastanneista n. 56 % voisi haluta kouluttajan apua, n. 32,5 % ei 
osaa sanoa ja n. 11,5 % ei käyttäisi kouluttajaa apunaan. 
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Vastanneita kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä kissansa kanssa. Vastanneista 
n. 74 % on erittäin tyytyväisiä, n. 22,5 % on tyytyväisiä, n. 3 %:lla elämä sujuu kohtalaisesti 
ja n. 0,5 % on erittäin tyytymättömiä. Viimeisenä kysyttiin halukkuudesta tarjota uudelleen 
koti aikuiselle kissalle. Vastaajista n. 87 % voisi tarjota jossain vaiheessa kodin aikuiselle 
kissalle, n. 4 % ei tarjoaisi kotia aikuiselle kissalle ja n. 9 % ei osaa sanoa. 
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POHDINTAA 
 

On hienoa, kuinka monet kissanomistajat osallistuivat kyselyyn. Sain vastausten myötä 
käyttööni paljon tietoa suomalaisen kissan hyvinvoinnista ja kyselyn vastauksia voi käyttää 
vielä tarkempaankin analysointiin kissojen käytösongelmien aiheuttajista. Vastauksia on 
niin suuri määrä, että kaikkien kohtien huolellinen analysointi vaatii runsaasti aikaa. 
Kenties myöhemmin palaan vastausten pariin ja etsin vielä yksityiskohtaisempaa tietoa 
kissojen tilanteesta. 

Kyselyn aiheena oli "aikuisen kissan sopeutuminen uuteen kotiin" mutta tätä 
kehittämistyötä tehdessä huomasin tämän kyselyn kertovan myös paljon kissojemme 
hyvinvoinnista. Vastauksista selvisi paljon hyviä asioita mutta samalla heräsi huoli 
varsinkin sisäkissojen hyvinvoinnista. Moni kissanomistaja ei tiedä riittävästi kissojen 
tarpeista ja moni tietää, muttei näe vaivaa parantaakseen oman kissansa hyvinvointia. 

Vastausten perusteella kissoja leikitetään aivan liian vähän. Kissa saalistaa luonnossa 
useita kertoja päivässä, ja saalistaminen on kissalle tärkeää lajityypillistä käyttäytymistä. 
Vain n. 42 % kyselyyn vastanneiden kissoista saa leikkiä kodissaan saalisleikkejä 
päivittäin. Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneiden kissoista ei saa saalistaa päivittäin. 
Moni voi luulla kissan saavan saalistaa riittävästi sen leikkiessä itsekseen, mutta 
valitettavasti yksin leikkivä kissa saa harvoin tyydytettyä saalistustarvettaan. Osa näistä 
liian vähän saalistusmahdollisuuksia saavista kissoista saa luultavimmin leikittyä jonkin 
verran saalisleikkejä kissakaverinsa kanssa.  

Lähes jokaisella vääriin paikkoihin tarpeita tekevällä kissalla ilmeni kyselyn tuloksia 
tulkittaessa mahdollinen syy tai useampia syitä ongelmakäytökselle. Valtaosalla näistä 
ongelmista kärsivistä on liian vähän vessoja käytössä. Suosituksena on, että vessoja on 
vähintään +1 kissojen lukumäärään nähden. Monella on käytössä vain yksi kuivike, joka ei 
välttämättä ole kissalle se mieluisin. Iso osa kissoista tekee tarpeita laatikon reunojen yli, 
mikä kertoo laatikon olevan liian pieni tai matala kissalle. Osa omistajista siivoaa vessat 
liian harvoin, eikä kissa tästä johtuen käy likaisessa vessassa. Muutaman vastaajan 
kissalta on diagnosoitu virtsatiesairaus, joka puhjetessaan aiheuttaa tarpeiden tekemistä 
ei-toivottuihin paikkoihin. Vain muutamalta vastanneelta ei vastausten perusteella löytynyt 
selkeää mahdollista syytä ongelmalle. Vastauksista ei kuitenkaan käy ilmi vessojen sijainti 
tai muut yksityiskohdat asunnossa. Vääriin paikkoihin pissailu ratkeaa useimmiten 
lisäämällä vessojen määrää, laittamalla tarjolle eri kuivikkeita, vaihtamalla vessat isompiin, 
sijoittamalla vessoja eri puolille asuntoa ja siivoamalla vessat päivittäin. 

Kyselyssä ei kysytty, kuinka niitä kissoja on yritetty kouluttaa, joiden käytösongelmat eivät 
ole helpottaneet. Ei-toivotun käytöksen korjaantumiseen liittyvistä vastauksista on 
nähtävissä valtaosan saaneen avun kissalle ystävällisistä koulutustavoista sekä 
ympäristön muuttamisesta. Tähän kohtaan vastanneista vain viisi fyysisiä koulutuskeinoja 
käyttänyttä kokee saaneensa niillä ongelman ratkaistua.  

Kissojen ruokavalioissa oli nähtävissä hyvin suuria eroja. Noin puolet vastanneiden 
kissoista syö pääosin edullisia, suosittuja markettimerkkejä, joiden sisältö ei usein ole 
kissalle paras mahdollinen. Kuitenkin noin puolet taas on selkeästi perehtynyt kissojen 
ruokintaan, ja haluaa ruokkia kissaansa hyvin. Kissoista n. 25% on lievästi tai selvästi 
ylipainoisia, mikä on riski kissan terveydelle. Todellisuudessa ylipainoisia kissoja voi olla 
enemmänkin, sillä omistaja ei välttämättä huomaa kissaansa ylipainoiseksi.  
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Kissojen sairastelun määrän vähentämiseksi (n. 56 % on sairastellut) olisi hyödyllistä 
saada kissan elämän perusasiat kuntoon, eli tarjota sille riittävästi laadukasta ravintoa ja 
huolehtia että kissa juo tarpeeksi. Myös kissan henkiseen hyvinvointiin on syytä kiinnittää 
huomiota, jotta kissalle ei tule stressin takia sairauksia. Kyselystä voi todeta kissoilla 
esiintyneen runsaasti hammasongelmia (jopa n. 19 % kissoista), ruuansulatus- ja 
suolistosairauksia, virtsatiesairauksia, allergiaa ja sisäelinsairauksia. Kissa ei ole halpa 
lemmikki, ei vaikka se hankittaessa olisi ilmainen. 

Ilahduttavan moni (kyselyyn vastanneista n. 52 %) on hankkinut kissan 
eläinsuojeluyhdistykseltä tai eläinkodista. Tämä tulos kertoo että eläinsuojeluyhdistyksillä 
ja eläinkodeilla on vastuu ja mahdollisuus opettaa ihmisille hyvää kissan pitoa. Riittävällä 
neuvonnalla voidaan turvata monen kissan hyvinvointi tulevina vuosina. Kyselyn 
perusteella vaikuttaa siltä, että neuvontaa ei anneta riittävästi, koska kissojen 
perushyvinvoinnissa on kyselyn mukaan selkeitä puutteita. 

Yhteenvetona on todettavissa, että aikuinen kissa on hyvin sopeutumiskykyinen. Kyselyn 
mukaan reilusti yli puolet kissoista on sopeutunut uuteen kotiin alle viikossa. Noin 77 % 
aikuisista kodinvaihtajakissoista on sopeutunut uuteen kotiin alle kuukaudessa. Tämä tulos 
kertoo myös arkojen kissojen kyvystä sopeutua, sillä moni kyselyyn vastannut mainitsi 
hankkineensa aran kissan.  

Vastaajista n. 87 % kokee aikuisen kissan hankinnan hyvänä asiana ja on valmis 
hankkimaan uuden aikuisen kissan jossakin vaiheessa. Monet kissat ovat kokeneet 
valtavasti muutoksia kodinvaihdoksen jälkeen, ja selvinneet myös muutoksista. Valtaosa 
kyselyssä ilmenneistä ongelmakäytöksistä olisi korjattavissa jo sillä, että kissan 
lajityypilliset tarpeet huomioitaisiin paremmin. Moni koti on itse hakenut tietoa kissan 
hyvinvoinnista ja osannut korjata asioita kissan ympäristössä ja elämässä sekä samalla 
myös ratkaissut käytösongelmat. 

Tehdessäni töitä eläinkodin vastaavana, olen huomannut aikuisten kissojen sopeutuvan 
hyvin uusiin koteihin. Sopeutumisessa tulee ongelmia eteen vain harvoin. Eläinkotimme 
kautta uusiin koteihin muuttaa myös paljon arkoja kissoja, jotka usein alkavat kukoistaa 
uusissa kodeissaan jo ensimmäisten viikkojen aikana. Aikuisen kissan sopeutumiskyvyn 
osalta kyselyn tulos ei ole yllättävä. Olen kuitenkin yllättynyt siitä, miten nopeasti kissa 
sopeutuu kyselyn vastausten perusteella. Toivottavasti tämän myötä monen ennakkoluulot 
kodin tarjoamisesta aikuiselle kissalle hälvenevät, ja yhä useampi aikuinen koditon löytää 
itselleen hyvän loppuelämän kodin.  

 

 

 


