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1. Johdanto 
 
Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallista, tehokasta ja oikeudenmukaisesti 
kohdennettua valvontaa. Valvonnan tulee perustua riskinarvioon ja olla hyvän hallinnon mukaista. Lisäksi 
sille tulee varata riittävät voimavarat. Laadukas, läpinäkyvä ja jatkuvaan parantamiseen pohjautuva 
toimintamalli on myös perusvaatimus palvelujen tuottamiselle ja julkisissa palveluissa tämä on erityisen 
tärkeä arvo.  

LaatuNet on valtakunnallinen, ISO 9001-standardiin perustuva ympäristöterveydenhuollon 
laatujärjestelmä. Järjestelmään sisältyviä interkalibrointeja toteutetaan kaksi kertaa vuodessa toimialan 
ohjaavista tahoista ja sidosryhmistä koostuvan Laatuneuvoston linjausten mukaisesti.  
 
Eläinsuojelutarkastuksella tarkoitetaan tarkastusta, jonka tarkoituksena on selvittää, täyttyvätkö eläinten 
pidolle asetetut eläinsuojelulainsäädännön vähimmäisvaatimukset.  
 
Interkalibrointi on laadunhallinnan menetelmä toiminnan yhdenmukaistamiseksi, jossa samaa tapausta 
ratkotaan samaan aikaan kaikissa kunnallisissa valvontayksiköissä. Interkalibroinnissa pyritään luomaan 
mahdollisimman autenttinen tilanne tapauksen pohjalle.  

ESVI2020 oli LaatuNetin, Aluehallintovirastojen, Suomen Eläinlääkäriliiton ja Helsingin poliisilaitoksen, 
eläinrikosten tutkintaryhmän kanssa yhteistyössä toteuttama kunnalliseen eläinsuojeluvalvontaan 
kohdistuva interkalibrointi. Kohderyhmänä olivat valvontaeläinlääkärit ja eläinsuojeluvalvontaa tekevät 
kunnaneläinlääkärit ympäri Suomea. Interkalibroinnin aikana osallistujille toimitettiin kuvitteelliseen 
tapaukseen liittyviä, harjoituksen edetessä päivittyviä tilannetietoja, joiden perusteella vastaajat ryhtyivät 
toteuttamaan valvonnan toimenpiteitä.  
 
Interkalibroinnin tarkoituksena oli saada järjestelmällistä ja vertailukelpoista tietoa eläinsuojeluvalvonnan 
prosessin toteuttamisesta eri puolilla Suomea sekä arvioida vireilletuloon, tilanteen arviointiin, 
tarkastuksen toteuttamiseen, toimenpiteisiin, raportointiin sekä mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ja 
rikosoikeudelliseen prosessiin liittyvää toteutusta ja mahdollista ohjeistusta. Prosessia arvioitiin 
laadunhallinnan periaatteiden mukaisesti asiakasnäkökulmasta käsin ja huomiota kiinnitettiin palvelun 
yhdenmukaisuuteen. 
 
Suunnittelutiimiin kuuluivat edustajat LaatuNetistä, Aluehallintovirastoista, Suomen Eläinlääkäriliitosta ja 
Helsingin poliisista. 

Jokaisen vaiheen lopussa on INFO-laatikko, jossa on listattu vaiheen oleellisimmat huomioitavat seikat. 
INFO-laatikoiden tekstit ovat laatineet Aluehallintovirastojen ja Helsingin poliisin edustajat.  

Loppuraportti toimitetaan valvontaa ohjaaville tahoille sekä muille sidosryhmille koulutusten ja ohjauksen 
suuntaamisen tueksi. Interkalibroinnissa esille nousseet kehittämistarpeet huomioidaan myös LaatuNet-
laatujärjestelmässä ja päivitetään eläinsuojeluvalvonnan prosessiin. Harjoituksen kulku ja loppuraportti 
käydään läpi palaute- ja tiedotustilaisuudessa tammikuussa 2021 
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2. Interkalibroinnin toteutus  

 
Interkalibrointi toteutettiin 26.10.-5.11.2020 välisenä aikana. Interkalibrointiin osallistui noin kaksi 
kolmasosaa kuntien valvontaeläinlääkäreistä. Valvontaeläinlääkärin virkoja on Suomessa viimeisimmän 
tiedon mukaan 74,5 (2019). 

Interkalibrointia varten oli valmisteltu kuvitteellinen tapaus. Interkalibroinnin aikana osallistujille toimitettiin 
tapaukseen liittyviä, harjoituksen edetessä päivittyviä tilannetietoja. Harjoitus toteutettiin vastaamalla 
sähköisesti Moodle-alustalla toteutettaviin kyselyihin sekä tallentamalla Moodleen kuhunkin vaiheeseen 
liittyvät materiaalit. Kyselyt sisälsivät monivalinta- ja avoimia kysymyksiä.  Monivalintakysymykset olivat 
pakollisia vastattavia ja toivomus oli, että kaikki mukaan ilmoittautuneet vastaavat harjoituksen loppuun asti 
vähintään pakollisiin kysymyksiin. 
 
Kysely jatkui harjoituksen aikana aina, kun tilannetiedot päivittyivät ja kysymyksiin vastattiin kulloisenkin 
tiedon mukaan. Ohjeistuksessa korostettiin, että tärkeää on vastata kysymyksiin niin, miten käytännössä 
toimitaan - ei siis ”ideaalivastauksia”.  
 
Osallistujille kerrottiin etukäteen tilannetietojen toimittamisen aikataulu. Tieto uuden tilannetiedon 
saapumisesta tuli sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille. Vastausaikaa kyselyihin oli seuraavan tilannetiedon 
toimittamiseen asti, jonka jälkeen kunkin vaiheen kysely sulkeutui. 
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Alkukartoitus 
Harjoituksen aluksi kartoitettiin vastaajien tilannetta. Alkukartoitukseen vastasi 54 kunnallista 
valvontaeläinlääkäriä, 14 praktikkoa, 3 hygieenikkoeläinlääkäriä ja 2 ympäristöterveydenhuollon johtajaa ja 
vastauksia tuli yhteensä 77 kpl.  
 
Kaikki aluehallintoviraston alueet olivat edustettuina ja harjoitus tavoitti kattavasti koko maan valvontaa 
tekevät eläinlääkärit.  

 

Kuva 1. Missä tehtävissä osallistujat työskentelevät 

 

Kuva 2. Kuinka paljon työtehtävissä on valvontaa 

 
Kuva 3. Minkä aluehallintoviraston alueella osallistujat työskentelevät 
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INFO  

Tällä hetkellä kunnan valvontaeläinlääkärien virkoja on 74,5 kpl (2018 70 kpl), joissa hoidetaan noin 64 

henkilötyövuoden (2018 vajaa 60 htv) verran valtion valvontatehtäviä. Tästä pelkkään 

eläinsuojeluvalvontaan käytetään hieman yli 61,2 htv:tä (2018 49).  

Vuonna 2020 täysiaikaisesti valtion tehtäviä hoitavia valvontaeläinlääkäreiden virkoja on 37 kpl (2019 34 

kpl). 

Epäilyyn perustuvia tarkastuskäyntejä raportoitiin yhteensä 6358 kpl (2019). 25 % näistä käynneistä oli 

aiemmin tarkastettuun kohteeseen tehtyjä uusintatarkastuksia, joiden tarkoituksena oli varmistaa, että 

annettuja määräyksiä on noudatettu.  

 

Viranomaistoimenpiteisiin johtaneiden tarkastuskäyntien määrä on vuodesta 2010 lähtien noussut 

1500:sta 2500:een (2019) 

 

Lähde: Ruokaviraston raportti eläinten hyvinvoinnin valvonnasta (2019). Vuoden 2020 tiedot eivät vielä 

tämän loppuraportin julkaisuajankohtana ole valmistuneet 
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3. Harjoituksen eteneminen ja tulokset  

3.1. Vaihe I 

Alkutilanne: kuntalainen soittaa 26.10. 

”Asumme Tylypahkan kunnan haja-asutusalueella omakotitaloalueella. Kävimme koiran kanssa lenkillä ja 
erään talon kohdalla kuulimme lampaiden määkimistä. Koiramme myös kiinnostui pihalta tulevasta hajusta 
ja olisimme menneet katsomaan tilannetta, mutta paikalla oli vihaisen oloinen vapaana oleva vahtikoira ja 
jouduimme siksi kääntymään ympäri. Mitään lampaiden aitausta ei näkynyt ja rakennukset olivat 
huonokuntoisen näköisiä. Tilanne jäi huolettamaan meitä. Voisiko teiltä joku tulla tekemään tarkastuksen? 
En halua kertoa nimeäni koska olemme aikaisemmin riidelleet ja talon omistaja on hieman pelottava”. 

Ilmoittaja kertoo kohteen nimen ja osoitteen.  

Ensimmäiseen vaiheeseen saapui 79 vastausta. Alkutilanteen tietojen perusteella vastaajista yli puolet 

ilmoittaa ensin selvittävänsä löytyykö paikasta aikaisempaa tarkastushistoriaa ja tarkastavansa 

eläintenpitorekisterin tai lammasrekisterin.  

Yli 84 % vastaajista sanoo, että tapaus tulee näillä tiedoilla vireille. 

Mitä teet oheisten tietojen perusteella? Mitä lisätietoja mahdollisesti pyydät tai hankit? Keneltä tai mistä?  

59% Tarkistaa eläintenpitorekisterin  

57% Tarkistaa löytyykö aiempaa tarkastushistoriaa tai tietoa omasta järjestelmästä tai kysymällä praktiko
ilta jos he tuntevat paikan 

51% Tarkistaa lammasrekisterin  

29% Kysyy ilmoittajalta tarkentavia tietoja  

11% Kysyy poliisilta/tilannekeskuksesta löytyykö historiaa tai tietoja paikan pitäjästä  

5% Tarkistaa eläintenpitokieltorekisterin  

4% Pyytää virka-apua poliisilta  

Kuva 4. Mitä teet oheisten tietojen perusteella?  

 

Kuva 5. Tuleeko asia näillä taustatiedoilla vireille?  

Suurin osa kirjaa tapahtuman sähköisesti ja seuraavaksi eniten käytössä on manuaalinen/paperille 

kirjaaminen. 10 % kirjaa tapahtumaan sekä sähköiseen järjestelmään että paperiseen järjestelmään.  

Pieni osa (4 %) vastaa, ettei kirjaa tapahtumaa lainkaan (mm ilmoitetaan vain puhelimitse asia 

valvontaeläinlääkärille). Noin 10 % vastaajista erittelee lisäksi, että käytössä on jonkinlainen kiireellisyyden 
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skaala kirjauksessa. Kiireellisyyden luokittelussa vastaajat ilmoittivat käyttävänsä esimerkiksi väriskaalaa, 

kirjainskaalaa (A-C), kaksi tai kolmiportaista luokittelua (kiireetön, kiireellinen, erittäin kiireellinen).  

 
Kuva 6. Syntyykö tästä virallinen asiakirja 

Valtaosalla vastaajista (60 %) ei ole vireille tulon kriteereistä ohjeistusta. 27 % vastaa, että vireille tulon 
kriteereistä on ohjeistettu. Noin 14 % vastaajista ei osaa sanoa onko yksikössä ohjeistetusta asiasta vai ei.  
 
Ne, jotka vastaavat, että vireille tulon kriteereistä on ohjeistus mainitsevat tarkentavasti 
eläinsuojeluvalvonnan ohjeistuksen, laatujärjestelmässä olevan ohjeistuksen ja vastaajan itse tekemä 
ohjeistuksen.  
 
Vastauksissa mainitaan mm, että ilmoituksessa tulee olla ilmoituksen kohteen tarkka osoite tiedossa ja osa 
vastaajista haluaa, että osoitteen lisäksi on myös kohteen yhteystiedot saatavissa. Lisäksi mainitaan, että 
ilmoitus tulee tulla ensikäden todistajalta ilmoituksen luotettavuuden lisäämiseksi (someraivoon liittyvät 
ilmoitukset, kuulopuheet, kiusaaminen, kosto).  
 
Yhteyttä otetaan mm kunnan maaseutusihteeriin, terveystarkastajaan, ympäristösihteeriin, poliisiin, omaan 
esimieheen ja lampaiden pitäjään.  
 

Maaseutusihteeriltä tieto lampaiden pidosta, jos niistä ei ole epr:ssä tietoa. Tilallisten epr on 
ollut poissa käytöstä, joten tieto voi olla edelleen vain maaseutusihteerillä. 

Iso osa ei ota tässä vaiheessa yhteyttä kehenkään.   

En ota yhteyttä kehenkään, jos kyseessä on ensimmäinen ilmoitus ja siten tuleva tarkastus on 

ensimmäinen tässä pitopaikassa. 

Oman yksikön praktikkoilta kysyttiin tyypillisesti tuntevatko he eläinten pitäjän, ovatko he käyneet tilalla 
hoitamassa eläimiä.  

Oman yksikön praktikkoon, joka on ehkä tuoreimmiltaan käynyt paikassa (tai jos ei ole eikä 
tiedä että kukaan olisi niin sekin jo kertoo aika paljon), jotta tietäisin onko syytä huolestua. 
Olisin varmaan jo yhteydessä velliinkin 

Kyselen praktikoilta, ovatko käyneet tilalla lähiaikoina. 

Oman yksikön valvontaeläinlääkäriin otettiin yhteyttä tavoitteena kartoittaa, onko ilmoituksen kohteella 
aiempaa valvontahistoriaa. Useampi praktikko vastasi tässä vaiheessa, että siirtävät tämän ilmoituksen 
suoraan valvontaeläinlääkärille.  

Välitän ilmoituksen edelleen oman yksikön valvontaeläinlääkärille, jos ilmoittaja ei olisi 
luvannut olla suoraan valvontaeläinlääkäriin yhteydessä. 
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Poliisiin otettiin pääasiassa yhteyttä omistajan taustan selvittämisessä ja onko syytä pyytää poliisilta virka-
apua tarkastukselle. Useampi mainitsee, että poliisiin otetaan yhteyttä herkästi, jos ilmoituksen perusteella 
on syytä epäillä uskaltaako tarkastukselle mennä yksin.  

Poliisiin sen varmistamiseksi, että käynti on ok tehdä ilman partiota, ja jos ei ole, niin sitten 
virka-apupyyntö. 

Poliisilta selvitystä eläimen omistajan taustasta 

Mikäli yhtään paikalle meneminen epäilyttää/mietityttää, kysytään poliisilta 
(tilannetietokeskus) taustatietoja henkilöstä, onko paikalle turvallista mennä (omistaja 
pelottava? vihainen vahtikoira?) 

Jokunen vastaaja otti yhteyttä tässä vaiheessa myös aluehallintovirastoon tai ely-keskukseen.   

Jos kyseessä on "vakioasiakas", voin tarvittaessa, tapauksesta riippuen, ottaa yhteyttä aviin 
tai poliisin, mahdollisesti myös elyyn. 

Aviin, läänineläinlääkäriin, tarkistaakseni, onko ko. tila lammasrekisterissä ja onko paikka 
tunnettu.  
Elykeskus, onko osoite lampiadenpitopaikka, onko osoitteessa lampaita. 

Moni vastaaja selvittää tässä vaiheessa useammalta taholta hahmottaakseen, kuinka vakavasti otettavana 
saapunutta ilmoitusta voi pitää. Mainitaan mm  

Otan yhteyttä tarvittaessa AVIiin, kunnaneläinlääkäriin ja kunnan maaseutusihteeriin 
lisätietojen saamiseksi. Minulle tulee paljon epämääräisiä ja turhia ilmoituksia. 

INFO  
Alkutietojen pohjalta on perusteltua ottaa asia vireille. 
 
Eläinsuojeluilmoituksissa on tyypillistä, että esitiedot ovat puutteellisia ja epämääräisiä. Viranomaisen 
tehtävänä on kuitenkin pyrkiä varmistamaan todellinen tilanne 
 
Viranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan, kohdellaan 
tai käytetään tämän lain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai lopetusasetuksen 
vastaisesti. (ESL 39§) 
 
Eläinsuojeluilmoituksesta tulee syntyä virallinen asiakirja, johon tarkastusoikeus perustetaan. 
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3.2. Vaihe II  
Tilanteesta saapuu lisätietoa 27.10.  
 
Sosiaalitoimi soittaa ja kertoo käyneensä samalla tilalla ja olevana huolestunut asiakkaan kyvystä huolehtia 
eläimistä. Asiakkaan ei ole nähty ruokkivan eläimiä tai hoitavan niitä millään tavalla. 

Vastauksia tulee tässä vaiheessa 70 kpl. Asia on tullut jo suurimmalla osalla vastaajilla vireille jo edellisessä 
vaiheessa (79 %). Tässä vaiheessa asia tulee vireille lisäksi 20 % vastaajista. 

 
Kuva 7. Tuleeko asia teillä näillä tiedoilla vireille? 
 
Onko käytössä muita asiakirjapohjia tai malleja ilmoitukseen liittyen?  
Yli puolella vastaajista ei ole käytössä muita asiakirjapohjia (56 %) ja 9 % vastasi, että käytössä on 
asiakirjapohjia tai malleja.  

On lomake ilmoituksen vastaanottoon, jotta kaikki oleellinen tulee kysyttyä 
 
Taulukkomuotoinen "Eläinsuojeluilmoitukset ja seuranta" 

Mitä lisätietoja pyydät tai hankit? Keneltä tai mistä? 
Tässä vaiheessa lisätietoja pyydetään tai hankitaan eniten sosiaalitoimelta (44 %) tarkentavien tietojen 
osalta. Osa vastaajista ilmoittaa pyytävänsä sosiaalitoimen myös mukaan käynnille. Osa kysyy lisätietoja 
poliisilta (4 %) tai eläimen omistajalta (1 %). 

Suurin osaa osallistujista arvioi lähtevänsä tarkastukselle tai pyytävänsä lisätietoja joko viipymättä (50 %) tai 
1-2 päivän sisällä (44 %). Vain muutamassa tapauksessa tarkastukselle lähdetään tai lisätietoja hankitaan 
viikon (4 %) tai kahden viikon sisällä (1,4 %).  
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Kuva 8. Miten kiireelliseksi tilanne arvioidaan ts missä ajassa mennään tekemään tarkastus tai pyydetään 

lisätietoja? 

 

Suurimmalla osalla vastaajista ei ole organisaatiossa linjauksia tai ohjeita kiireellisyyden arviointiin (59 %) ja 

(11 %) ei osaa sanoa. Kolmanneksella vastaajista on olemassa kiireellisyyden arviointiin joitain linjauksia tai 

ohjeita. 

 

 
Kuva 9.  Onko kiireellisyyden arviointiin linjauksia tai ohjeita omassa organisaatiossa? 

Kuva 10. Kehen tässä vaiheessa otetaan yhteyttä 
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Muut mainitut tahot, joihin otetaan yhteyttä ovat mm terveystarkastaja, lomituspalvelu/eläintenhoitaja 
eläinsuojeluyhdistys, ”välitä viljelijästä”-henkilöstö ja maaseutusihteeri. 

Praktikoilta ja/tai toiselta valvontaeläinlääkäriltä kysytään halukkuutta tulla mukaan tarkastukselle tai sitä, 
tietävätkö tilan entuudestaan.  

Avista ja ely-keskuksesta kysytään myös mahdollisuutta tulla mukaan tarkastukselle. Elystä halutaan myös 
kysyä lisää koskien lampaiden merkintää ja rekisteröintiä. Avin kanssa halutaan lisäksi selvittää lupaa 
väliaikaishoidon järjestämiseen.  

Tässä vaiheessa vastaajista osa kysyy jo eläinsuojeluyhdistykseltä tai muualta taholta mahdollista 
väliaikaishoitopaikkaa tai kuljetusapua eläimille.  

Sosiaalitoimelta halutaan pääasiassa saada lisätietoja asiassa. Mainitaan myös, että halutaan yrittää 
järjestää mahdollinen yhteiskäynti sosiaalitoimen kanssa.  

Poliisilta pyydetään virka-apua tarkastuskäynnille tai kysytään, tunteeko poliisi paikan entuudestaan. 
Useampi kertoo, että on jo ottanut poliisin aiemmin yhteyttä. Tässä vaiheessa mainitaan, että asia tuntuu jo 
esitietojen perusteella siltä, että joudutaan turvautumaan kiiretoimenpiteisiin ja näillä tiedoilla on 
todennäköistä, että poliisilta pyydetään virka-apua. 

INFO  
Tapaus tulee viimeistään tässä vaiheessa ottaa vireille saatujen tietojen perusteella. 
 
Tapaus on etukäteistiedon valossa kiireellinen, koska on mahdollista, että eläimet ovat ilman ruokaa ja 
hoitoa. 
 
Ennen tarkastusta on hyvä selvittää lisätietoja kohteesta eri rekistereistä (eläinten pitäjä- ja 
pitopaikkarekisteri, lammasrekisteri, mahd. eläintenpitokieltorekisteri) ja valvontatietokannasta 
(valvontahistoria). Hyödyllistä lisätietoa voi saada myös alueen praktiikkaa tekeviltä virkaeläinlääkäreiltä.  
 
Myös tarkastuksen suorittamisen turvallisuutta on tärkeä jollain tavoin arvioida. 
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3.3. Vaihe III  
Tarkastus 28.10.  

Liitteet: valokuvia  

Menet tarkastukselle kohteeseen ja eläintenpitäjä on paikalla tarkastuksen aikana. Teet tarkastuksella 
seuraavat havainnot 

-        lampaita tilalla 30 kpl, eri-ikäisiä 
-        osa huonokuntoisia ja muutama ei nouse ylös 
-        pitkät sorkat, ei keritty, villa huopaantunut 
-        pystyttiin alustavasti kuntoluokittamaan 7 lammasta, joista 2 on kuntoluokkaa 1/5 
-        piharakennus huonokuntoinen, paljon vaarallisia rakenteita, liejuinen ja kylmä 
-        seinissä rakoja, vetoisa, ahtaat tilat 
-        eläimillä ei ole korvamerkkejä, eikä eläimiä tai eläintenpitopaikkaa löydy rekisteristä 
-        rakennuksen takana kuollut pässi, joka on jo osittain mädäntynyt. Arvioit kuntoluokaksi 2/5 
-        omistaja ei muista milloin tai mihin eläin on kuollut 
-        varastossa on hieman rehua yhdessä paalissa, mutta eläinten ruokinta- ja vesiastiat ovat tyhjät 
-        eläimet ovat selvästi levottomia ja määkivät äänekkäästi 
-        koira on normaalikuntoinen 
-        koira pysyy omistajan mukaan hyvin pihassa 
-        huomaat pihassa juoksunarun ja koirankopin 
-        omistajan mukaan koira on yöt sisällä 
 
 
Vaiheen III kysymyksiin vastasi 75 osallistujaa.  
 

 
Kuva 11. Miten varaudut tarkastukseen? Menetkö yksin vai työparin kanssa? 
 
Hieman alle 10 % vastaa, että lähtee tarkastukselle jonkin muun tahon kanssa. Näitä muita olivat mm 
terveystarkastaja (5 kpl), sosiaalityöntekijä ja ympäristötarkastaja. Tässä vaiheessa mainitaan myös ”yksin 
jos on pakko”(2 kpl). 
 
Mitä pääpiirteissään selvität tarkastuksella?  
Suurin osa keskittyi tarkistamaan lampaiden kunnon, määrän ja pito-olosuhteet. 
Yli puolet vastaajista mainitsee tarkistavansa lampaiden kuntoluokan, pyrkien kuntoluokittamaan 
suurimman osan tai kaikki lampaat. Samoin yli puolet mainitsee tarkistavansa mitä eläimiä ja paljonko niitä 
tarkalleen on tilalla.  
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Kunkin eläimen yleiskunto ja kuntoluokka. 
Pitopaikan olosuhteet: säänsuoja ja sen rakenteet, makuutilan kuivitus, tilan riittävyys ja 
siisteys. Eläinten hoito ja ravinnonsaanti kuinka usein hoidetaan ja tarkastetaan hyvinvointi. 
Onko laadukasta ruokaa varattu riittävästi ja kuinka pitkäksi aikaa, juomaveden riittävyys ja 
laatu. 

Suurin osa mainitsee tarkistavansa kuinka saada (omistajan tai viranomaisen toimesta) heti rehua ja ruokaa 
eläimille. Moni tarkastaa rehuvaraston ja sen riittävyyden. Lisäksi moni tarkistaa konkreettisesti mistä vettä 
saadaan eläimille. Varsinaisen juotto- ja ruokintakokeen tekemisen lampaille mainitsi 17 % vastaajista 
(usein mainittiin samalla että juotto- ja ruokintakoe myös videoidaan).  

Mistä eläimille heti välitön päivittäinen hoito: vesi, rehu. Järjestääkö omistaja vain pitääkö 
tehdä 44 § kiiretoimenpide? Jatkaako omistaja eläintenpitoa ylipäätänsä vai lopetetaanko 
lampaat? 

Suurin osa mainitsee, että haastattelee omistajaa eläintenpidosta ja hoidosta. Moni kertoo selvittävänsä 
erityisesti omistajan tahtoa, kapasiteettia ja kykyä jatkaa eläintenpitoa ja kartoittavansa syitä nykyiseen 
tilanteeseen. Moni tarkastaa kaikki tilat ja rakennukset, joissa voidaan pitää eläimiä ja 17 % mainitsee 
erityisesti kuvien ja videoiden ottamisen tarkastuksella. 

Omistajan motivaatio ja resurssit hoitamiseen -> onko tarvetta järjestää ulkopuolista apua 
eläinten hoitoon - onko eläintenpidon jatkaminen ylipäänsä mahdollista 

Esimerkki käytössä olevasta tarkastuspöytäkirjasta on liitteenä (liite 1) 

Valtaosalla vastaajista (71 %) ei ole käytössä muita ohjeita asiakirjojen laatimiseen. 14 % vastaajista ei 
osannut sanoa onko ohjeita olemassa.  

Mikä on seuraava vaihe tapauksen käsittelyssä? Miten toimit käytännössä ja missä aikataulussa?  
 
Suuri osa vastaajista mainitsee kuulevansa tässä vaiheessa suullisesti ja/tai kirjallisesti. Moni vastaaja 
mainitsee kuulevansa suullisesti kiiretoimenpiteiden osalta ja lisäksi kirjallisesti erikseen ESL 42 § mukaisista 
määräyksistä. 

 

 
Kuva 12. Annetut neuvot ja määräykset, kiellot ja kiiretoimenpiteet 

Kukaan vastaajista ei anna pelkästään ELS 40 § mukaisia neuvoja. Vastaajista 36 % antaa sekä ESL 42 § 
mukaisia määräyksiä/kieltoja että lisäksi ryhtyy ESL 44 § mukaisiin toimenpiteisiin.  
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ESL 44 § mukaiset kiiretoimenpiteet eriteltiin koskevan huonokuntoisten eläinten lopettamista (72 %), 
kaikkien lampaiden lopettamista (20 %), pelkästään eläinten hoitoa tai rehun ja vedensaantia (5 %).  
Toisaalta suurin osa vastaajista mainitsee ryhtyvänsä hankkimaan kiireellistä apua lampaille (rehua, hoitoa, 
kuiviketta mm). Lisäksi erikseen vastaajista 8 % mainitsee lähettävänsä ruhon/ruohoja avattavaksi. 

44 §:n mukaan lampaille hankitaan ruokaa, jos pitäjä ei itse kykene ruokaa lampaille 
hankkimaan. Ruoan hankkiminen tapahtuu välittömästi. 

Kuulen läsnäolevaa omistajaa asiassa suullisesti ja kirjaan hänen kertomansa selvityksen. 
Kirjoitan hallintopäätöksen kiiretoimenpiteestä 44 § niitä tarvitseville eläimille (lopetus). 
Järjestän tilalle eläimille ruokaa, juomaa ja ulkopuolisen hoitajan asian selvittämisen ajaksi. 
Lähetän kuolleet eläimet patologin tutkittavaksi. 

Mitä asiakirjoja tässä vaiheessa syntyy? 
Lähes kaikki vastaavat, että asiakirjana syntyy tarkastuskertomus (93 %). Kuvia ottaa suurin osa (92 %) ja 
videota yli puolet (55 %) vastaajista. Suurin osa vastaajista kuulee tässä vaiheessa suullisesti (91 %). 
Kirjallisen kuulemisen suorittaa lisäksi (40 %). 

Eniten konsultoidaan aluehallintovirastoa ja lisäksi asiantuntijaeläinlääkäriä, ely-keskusta, lampaiden 
kuntoluokittajaa, rakennusvalvontaa, sosiaalitoimea ja patologia. (Liite 2) 

Tapauksen haasteellisuudesta kertovat mm seuraavat poiminnat vaiheen III kommenteista: 

Miten tällainen sarjamäärääminen pitäisi hoitaa, jotta menisi oikein? Ensin kirjallisina paikan 
päällä annetut suulliset määräykset ja tarkastuskertomukseen/hallintopäätökseen merkintä, 
että asiaa selvitetään edelleen, ja sitten uusi määräys, kun varmistuu, ettei ole ketään, joka 
voisi loput lampaat vielä paikan päällä pelastaa? 

Päätös tehdään kuulemisen perusteella. Jos arvion, että omistaja itse voi lopettaa kaikki 
eläimet, tai saada eläinten hoito ja pitopaikka kuntoon riittävän nopeasti, annan 42 § 
asiasta. Jos ei -> 44 §. Huonokuntoiset lopetan joka tapauksessa 44 §:lla 

Se millaisiin toimiin ryhdytään, riippuu myös paljon, miten omistaja asiaan suhtautuu ja 
kuinka yhteistyökykyinen hän on. Hyvin todennäköisesti joudumme tekemään 44 §:n 
mukaisen päätöksen ainakin osaa eläimiä koskien. Riippuu myös osittain asiakkaasta, 
kuullaanko häntä suullisesti vai kirjallisesti. Ei kiireellisissä asioissa voidaan käyttää kirjallista 
kuulemista. Tutkintapyyntö tehdään luultavasti hieman viiveellä. 

 

INFO  
Eläinten ruokinta ja juotto on varmistettava heti käynnillä. Heikkokuntoisten lopetus/hoitotarve on 
arvioitava ja varmistettava. 
 
On perusteltua ryhtyä kiiretoimenpiteisiin heti sekä sairaiden yksilöiden, että kaikkien eläinten osalta.  

Kuuleminen on kuitenkin aina suoritettava ennen kiireellisenkin päätöksen tekemistä, mikäli se on 

mahdollista viivytyksettä suorittaa. Kuulemiseen annetun vastauksen tulee myös vaikuttaa annettavaan 

päätökseen.   

 

Kuuleminen on perusteltua tehdä suullisesti asian kiireellisyyden vuoksi. Kirjallisesti voi kuulla tässä 

tilanteessa esimerkiksi tilojen kunnostamisesta. 
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Mikäli kiiretoimena hankitaan eläimille väliaikaista hoitoa tai ostorehua / kuivikkeita tai eläimiä 

päätettäisi myydä, tulisi tästä syntyä asiakirjoja eli hoitosopimus tai kauppakirja.  

 

Uusintakäynti on perusteltua tehdä pian, jos sellaisiin kiiretoiminpiteisiin, joilla kaikkien lampaiden 

hyvinvointi on turvattu, ei ole ryhdytty.  

 

Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaan valvontaeläinlääkärien parityöskentelyn on oltava pääsääntö, ei 
poikkeus. Tätä tarvitaan erityisesti työturvallisuuden, oikeusturvan paremman toteutumisen ja 
todistusvoiman takaamiseksi.  
 
Toinen tarkastukseen osallistuja voi olla valvontaeläinlääkäri, kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri. 
Myös poliisi, eläinsuojeluvalvoja tai terveystarkastaja voisivat osallistua valvontakäyntiin. 
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3.4. Vaihe IV  
Toimenpiteet kuulemisen jälkeen 30.10.  

Suullisessa/kirjallisessa kuulemisessa saatu vastine on seuraava: 

"Olen ollut sairaana jo pidemmän aikaa ja eteenkin viime viikot ovat olleet rankkoja, enkä ole juuri jaksanut 
hoitaa mitään muuta kuin välttämättömät toimet. Sovin nyt poikani kanssa siitä, että hän tulee auttamaan 
eläinten hoidossa ja hän on luvannut auttaa minua korjaamaan lampaiden pitopaikan. Poikani tuo illalla 
rehupaaleja, kun hän pääsee töistä. Heti huomisaamuna tilaan tutun keritsijän ja sorkkahoidon lampaille." 

Tässä vaiheessa vastauksia saapuu 71 kpl.  

 

 
Kuva 13. Mihin toimenpiteisiin ryhdyt tarkastushavaintojen ja kuulemiseen saadun vastineen perusteella?  

Huom ESL 44 § mukaisiin kiiretoimenpiteisiin ryhtyvien määrä poikkeaa edelliseen vaiheeseen verrattuna. 
Osa vastaajista on maininnut jo aiemmin ryhtyvänsä kiiretoimenpiteisiin eikä mainitse sitä enää tässä 
vaiheessa uudestaan. 

Tehtyjen toimenpiteiden yhdistelmät on eritelty liitteessä 3. 

§ 44 tehtiin jo huonokuntoisten lampaiden osalta. 

Kiiretoimet eli huonokuntoisten eläinten lopettaminen tuli jo tehtyä edellisessä vaiheessa. 
Nyt kuulemisen perusteella en tyhjennä koko paikkaa seuraavana kiiretoimena, vaan annan 
määräyksiä lyhyellä määräajalla ja varmistan omistajan pojalta vielä puhelimitse että on 
hoitamassa asian kuten on kerrottu. Neuvoja todennäköisesti tulee myös annettua. 

Asetatko annetuille määräyksille ja/tai toimenpiteille määräajan/aikoja? Minkä pituisen ja miksi?  
Määräajat olivat välittömiä 44 § kiiretoimenpiteille, 42 § hoidon järjestämiselle lampaille ja/tai sairaiden 
lopetukselle. 42 § ruokinnan ja veden järjestämiseen ja kuivitukseen annettiin lisäksi muutama määräaika 
1-2 päivää. Muutama vastaaja antaa määräajaksi 1 viikon. 

Omistaja antanut uskottavan suunnitelman, joten §42 määräykset ruokinnan/vedensaannin 
järjestämisestä heti, pitopaikan kuivittamisesta/puhdistamisesta 1 vrk, muuten turvalliseksi 
saattamisesta 1 vko, sorkkahoidon ja kerinnän tilaamisesta 1 vrk 

42 § sorkkahoidon ja kerinnän kohdalla noin puolet vastaajista antaa 1 viikon määräajan ja puolet 2 viikon, 
lisäksi yksittäisiä välittömiä määräaikoja ja samoin yksittäisiä määräaikoja yli 2 viikosta 1 kuukauteen 

42 § koskien pitopaikan korjauksia esiintyy eniten vaihtelua määräajan pituudessa; kolmasosa antaa 1 
viikon, kolmasosa 2 viikon ja kolmasosa 2-4 viikon määräajan. Lisäksi yksittäisiä välittömiä ja yksittäisiä 2-3 
kk määräaikoja annetaan.  
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Ne vastaajat, jotka tässä vaiheessa ottavat yhteyttä johonkin muuhun tahoon mainitsevat mm omistajan 
pojan, rakennustarkastajan, maaseutuasiamiehen, Honkajoen ja keritsijän/sorkkahoitajan.  
 

 
Kuva 16. Miten toimitat asiakirjat perille? 

Yli puolet vastaajista suorittaa uusintatarkastuksen 1-2 päivän sisällä. Vastaajista noin 7 % ei suorita 
uusintatarkastusta ja samoin 7 % vastaajista suorittaa uusintatarkastuksen 2-4 viikon sisällä. 
 
Uusintatarkastukselle lähdetään ylivoimaisesti eniten työparin kanssa. Työparina mainitaan 
valvontaeläinlääkäri 55 %, praktikko 25 %, läänineläinlääkäri 8 %. Yksin uusintatarkastuksen tekee 15 % 
vastaajista. Poliisin pyytää uusintatarkastukselle mukaan 13 %. 
 
Ne vastaajat, jotka lähtevät uusintatarkastukselle jonkun muun tahon kanssa ovat maininneet mm 
terveystarkastajan, sosiaalitoimen, ympäristötarkastajan, omistajan pojan ja rakennustarkastajan. 
 
Ne vastaajat, jotka eivät lähde uusintatarkastukselle (5 kpl) ovat jo aiemmin lopettaneet kaikki lampaat 
(4kpl) tai lopettaneet huonokuntoiset lampaat ja siirtäneet loput pois tilalta (1 kpl) 

INFO  
Suullinen kuuleminen 44 § toimenpiteistä on perusteltu, sillä kyseessä ovat kiiretoimenpiteet ja isäntä on 

paikalla. Kuuleminen tulee tehdä ennen kiiretoimenpiteisiin ryhtymistä. 

 

Uusintatarkastus tulee tehdä pian, jollei muulla tavoin jo saada varmennusta, että epäkohdat on korjattu 

ja eläinten hyvinvointi varmistettu.  
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3.5. Vaihe V  
Uusintatarkastus 3.11.  
 
Teet tilalle uusintatarkastuksen ja omistaja on tarkastuksella läsnä. Teet käynnillä seuraavat havainnot: 
- Uusintatarkastuksella havaitaan, että mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty vaan tilanne on täysin 
entisellään.  
- Kaksi lammasta löytyy kuolleena muiden joukosta. 
 
Ne osallistujat, jotka tässä vaiheessa vastasivat kuulevansa asianosaista, saivat seuraavan vastineen 
tiedokseen:  

“Saat omistajalta kirjallisen/suullisen vastineen, jonka sisältö on se, että omistaja on yhä sairastelut eikä ole 
pystynyt vielä toteuttamaan aiemmin sovittuja toimenpiteitä. Pojalla on ollut yllättäviä kiireitä ja hän on 
siirtänyt tuloaan jo pari kertaa vaikka omistaja omien sanojensa mukaan on yrittänyt saada poikaa 
tulemaan. Omistaja sanoo, ettei hän ole pystynyt ilman pojan apua ryhtymään mihinkään toimenpiteisiin.” 
 
Vaiheeseen V vastaa 59 kpl osallistujia. Vastaajista 90 % suorittaa kuulemisen. Ne, jotka jättävät kuulematta 
ovat jo aiemmin päätyneet lopettamaan lampaat.  

Tässä vaiheessa nousee yhteydenottotahoina esille selkeästi eniten Honkajoki (raadonkeräys). Lisäksi on 
laajasti mainittu eri tahoja kuten ulkopuolinen taho lopettamaan eläimet, omistajan poika, lomituspalvelu, 
”välitä viljelijästä”-verkosto, teurastamo, ProAgrian paikallinen neuvoja, palotarkastus, viljelijä, joilta voi 
hankkia rehua eläimille. 

ESL 44 § mukaisiin kiiretoimenpiteisiin tarkastushavaintojen perusteella ryhtyy 89 % vastaajista. Tässä 
vaiheessa 17 % vastaajista antaa ESL 42 % mukaisia määräyksiä ja 1,7 % antaa tässä vaiheessa ESL 40 § 
mukaisia neuvoja. 
 
Mikäli ryhdyit toimenpiteisiin, tarkenna? 
60 % lopettaa kaikki lampaat tai huonokuntoiset kiiretoimenpiteenä (osa lopettaa vain huonokuntoiset ja 
siirtää loput muualle) 
36 % ottaa eläimet pois tai hankkii hoitoa paikan päälle omistajan kustannuksella 
8 % on siirtänyt eläimiä muualle ja päätyy nyt pysyvään takavarikkoon 

Usea vastaaja sanoo myös lähettävänsä kuolleet eläimet patologiseen tutkimukseen. Tässä vaiheessa osa 
päätyy konsultoimaan Avia saadakseen apua ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ja osa mainitsee, että tekee 
asiasta tutkintapyynnön.   

Millä lainsäädännöllä (listaa käyttämäsi säädökset ja pykälät) ja miten muuten perustelet toimenpiteesi? 
Sovellettu lainsäädäntö on koottu liitteeseen 4. 

Kiiretoimenpiteelle eläinten lopetuksesta suurin osa on perustellut samansuuntaisesti, tässä poimintoja; 

Eläimet jätetettu hoidotta ja ravinnotta ja ne kärsivät nälkää ja janoa sekä likaiisista ja 
kylmistä sekä vaarallisista olosuhteista. Eläimiä on kuollut nälkään ja hoidon puutteesees ja 
osa niin huonokuntoisia, että körsimyksen vuoksi tulee lopettaa. Omistaja ei kykene 
huolehtimaan eläimistä ja järjestämään niille rehua ja vettä sekä asianmukaista pitopaikkaa 
ja hoitoa. 
 
Omistajan kyvyttömyys annetusta mahdollisuudesta huolimatta tyydyttää eläinten 
perustarpeita. 
 
Omistajalle on annettu mahdollisuus hankkia ruokaa, vettä ja hoitoa lampaille, mutta mitään 
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ei ole tapahtunut ja eläinten kärsimystä ei voida pitkittää. eläimiä on jo kuollut 
 
Kuulemisessa ei ilmennyt seikkoja, jonka perusteella voisi olettaa, että omistaja kykenisi 
tähän jatkossa. 

Asetatko toimenpiteille määräajan/aikoja? Minkä pituisen ja miksi? Listaa toimenpiteet ja kullekin 

määrittelemäsi määräaika  

Valtaosa vastaajista ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin lampaiden lopettamiseksi. Usea mainitsee, että 

käytännössä voi kestää 1-2 päivää ennen kuin lopetus voidaan panna täytäntöön. Osa mainitsee, että jos 

omistajalle tässä vaiheessa annetaan mahdollisuus vielä itse hankkia lampaille hoitoa, annetaan 2-3 päivää 

aikaa näiden asioiden hoitamiseen, jonka jälkeen tehdään uusintatarkastus. 

 

Kiiretoimenpiteisiin ryhtyy 88 % vastaajista ja suullisen kuulemisen suorittaa 78 % vastaajista. 

Tutkintapyynnön asiasta tekee nyt 71 % vastaajista. Moni myös kuvaa (80 %) ja videoi (41 %) 

tarkastushavaintojaan.  

 

Asiakirjoja toimitetaan eniten saantitodistuksella (42 %) ja henkilökohtaisesti ja todisteellisesti (34 %). 

 

 
Kuva 17. Miten toimitat asiakirjat perille? (Liite 5) 

Suurin osa vastaajista tallentaa tapauksen asiakirjat yksikössä yhteiselle asemalle (75 %), paperikansioon 

tallentavat yli puolet vastaajista (58 %). Jos mainittiin, että asiakirjat tallennetaan muualle, useimmiten 

mainitaan aluehallintovirasto, poliisi, Tervekuu/Tarkastaja –järjestelmät ja muistitikku. 
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Kuva 18. Mihin kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjat tallennetaan? 

INFO  
Tilanne ei ole parantunut ja eläimiä on kuollut, joten on perusteltua ryhtyä kiiretoimenpiteisiin. 

 

Eläimet ovat merkitsemättömiä ja rekisteröimättömiä, joten teurastamoon toimittaminen ei ole suoraan 

vaihtoehto -> vaatisi merkinnän hoitamisen kuntoon, jolloin tilanne pitkittyy. 

 

Merkitsemättömiä ja rekisteröimättömiä eläimiä ei voi myöskään siirtää tilalta elävänä pois. Jos 

merkintä- ja rekisteröinti olisi kunnossa, olisi viranomaisen mahdollista tehdä 44 §:n mukainen päätös 

hankkia eläimille väliaikaisesti hoitoa muualta (asian selvittämisen ajaksi) tai päätös eläinten myymisestä. 

 

Kiiretoimena on mahdollista kuitenkin hankkia eläimille väliaikaista hoitoa tai esimerkiksi rehua, vettä ja 

kuivikkeita paikan päälle tai lopettaa eläimiä. Toimenpiteistä tulee tehdä 44 §:n mukainen päätös. 

 

Velvoittavat asiakirjat (päätökset) tulee aina toimittaa todisteellisesti. Kirjattu kirje, sähköpostiviesti ja 
henkilökohtainen toimittaminen ilman allekirjoitusta tai todistajaa eivät ole todisteellista toimittamista. 
 
Tapaukseen liittyvät dokumentit täytyy tallentaa oman organisaation käyttämään, viralliseen 
asiakirjahallintajärjestelmään niin, että ne ovat tarvittaessa myös muiden viranhaltijoiden käytettävissä. 
Myös viranomaisen asiakirjoja koskevista säilytysajoista on huolehdittava. 
 
Kun tapauksen kaikki dokumentit on kirjattu samalle asialle (ilmoituksesta alkaen), on käsittely helppo 
todentaa ja se myös tulee selkeästi päätettyä. 
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3.6. Vaihe VI 
Tapauksen päättäminen ja rikosoikeudelliset toimenpiteet 5.11. 

Lopuksi osallistujilta kysyttiin, miten heidän yksikössään katsotaan, että tapahtuman käsittely on päätetty ja 

kuinka he etenevät mahdollisen tutkintapyynnön osalta. Lisäksi kysyttiin arviota mahdollisesta 

rikosoikeudellisesta lopputulemasta. 

 

Tapauksen viimeiseen vaiheeseen vastasi 67 kpl osallistujaa. Vastaajista 91 % vastaa tekevänsä asiasta 

rikosilmoituksen. Tutkintapyyntöä ei tee 4 % vastaajista ja 4 % vastaajista ei osaa sanoa. 

 

Hieman alle puolet vastaajista kertoi, että prosessi päättyi ESL 44 § mukaisella päätöksellä lopettaa lampaat 

ja sen toteutuksella. Noin neljäsosa vastaajista mainitsee, että tapaus kuitataan päättyneeksi tai siirretään 

avoimista päättyneisiin taulukko-ohjelmassa ja/tai kansiossa. 20 % vastaajista sanoo varmistavansa 

uusintatarkastuksin, mainitsee ajavansa tilan ohi myöhemmin tai siirtää asian seurattavien kohteiden -

listalle.  

Käytössä exceltaulukko kaikille keskeneräisille tapauksille, Kun tapaus valmis (päätös saatu 

todisteellisesti perille), tapaus siirretään pois keskeneräisestä taulukosta valmiisiin tapauksiin 

Kirjaan mahdollisen uusintatarkastuksen suunnitellun ajankohdan kalenteriini jo päätöksen 

kirjoittamisen yhteydessä 

Mikäli olisin itse jäämässä pidemmälle virkavapaalle, informoin praktikoita keskeneräisistä 

eläinsuojelutapauksista: missä vaiheessa ollaan menossa ja mitä seuraavaksi pitää tehdä.  

Useampi vastaaja mainitsee myös, ettei yksikössä ole mitään yleistä käytäntöä tai ohjeistusta asiassa tai 

että varsinaista varmistusta ei ole, sillä valvonateläinlääkäri työskentelee yksin. 

Meillä voisi olla paremmat kirjalliset toimintaohjeet koskien eläinsuojeluvalvontaprosessia 

Mitään yleisesti sovittua käytäntöä ei ole 

Seuraavaksi kysyttiin, miten käytännössä toimitaan, mitä dokumentteja toimitetaan poliisille ja lisäksi mitä 

muuta tapaukseen liittyvää materiaalia toimitetaan. Valtaosa vastaajista sanoo tekevänsä poliisille asiasta 

tutkintapyynnön, johon liitetään tarkastuskertomukset, päätökset ja kuvamateriaali.  

Konsultoin avin eläinlääkäriä tai valvontaeläinlääkäriä rikosilmoituksen teossa. Toimitan 

poliisille tarkastuskertomukset ja päätökset sekä valokuvat 

Osa vastaajista taas mainitsee, että tutkintapyyntöön liitetään päätökset ja että poliisi voi myöhemmin 

pytää asiasta tarkempaa lausuntoa ja kuvamateriaalia niin halutessaan.  

Teen tutkintapyynnön, johon liittää päätökset. Poliisi voi myöhemmin pyytää tarkempaa 

lausuntoa ja kuvamateriaalia niin halutessan esim Pouta-palvelun kautta  

Poliisi pyytää yhteenvedon tapauksesta 

Osa vastaajista sanoo lähettävänsä kaikki päätöksen poliisille tiedoksi ja mainitsee, että poliisi päättää 

ryhtyykö esitutkintaan.  

Lähetän päätökset kuvaliitteineen kuukauden lopussa poliisille. Poliisi kertoo, että miettii 

esitukinnan aloittamista asiassa ja kysyy minun mielipidettäni 
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Pieni osa vastaajista mainitsee, että pyytää poliisia paikalle tekemään itse havainnot ja aloittamaan 

tutkinnan tai kertoo, että poliisi olisi jo luultavasti ollut mukana tekemässä omaa esitutkintaa.  

Miten arvelet, että tapaus rikosoikeudellisesti todellisuudessa päättyi? 

27 kpl sakkoja ja eläintenpitokielto 1-5 vuotta 

14 kpl syyteharkintaan ja etenee käräjäoikeuteen 

12 kpl sakkorangaistus 

6 kpl eläintenpitokielto 

4 kpl ei halua vastata 

3 kpl syyttämättäjättämispäätös  

3 kpl ehdollinen vankeusrangaistus 

Kuva 19. Miten arvelet, että tapaus rikosoikeudellisesti todellisuudessa päättyi? 

 

INFO  
Tapausten sulkeminen tulisi varmistaa. Tämä edellyttää vaiheen IV mukaista tallennusta. 

 
Poliisi korostaa tutkintapyynnöissä mahdollisimman hyvää tilanteen taltiointia: 
 

• Mitä enemmän valokuvia/videoita tapahtumista ja tilanteesta on, sen parempi. Kuvamateriaali 
toimii suoraan näyttönä rikosprosessin aikana.  
 

• Mikäli tapausta on käsitelty hallinnollisesti jo pidemmän aikaa, kaikki materiaali, myös kirjallinen, 
kertoo rikoksen mahdollisesta kestosta ja tekoaikaa pystytään arvioimaan tarkemmin.  
 

• Mitä perusteellisemmin asiaa on käsitelty hallinnollisen prosessin aikana, sitä parempi näyttö 
saadaan sitä kautta myös rikosprosessiin ja tuomio on todennäköisempi.  
 

• Mikäli näyttöä joudutaan alkaa etsiä vasta rikosprosessin alettua, sen saaminen voi olla hyvinkin 
hankalaa. Tilanne on siinä vaiheessa jo yleensä kuitenkin edes jollain tapaa ehtinyt parantua 
mahdollisten hallinnollisten ohjeiden ja määräysten kautta eli rikosnimikkeen törkeä tekomuoto 
on esimerkiksi saattanut jo lieventyä perusmuotoiseksi. 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
Harjoituksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö saman eläinsuojelutapauksen ratkaisemisessa 
merkittävää vaihtelua sekä kartoittaa eläinsuojeluvalvonnan käytännön haasteita ja vahvuuksia. Lisäksi 
tavoitteena oli tarjota osallistujille yhteinen oppimistapahtuma ja nostaa esiin toimialalla esiintyviä 
erityisen hyviä käytäntöjä.  

Interkalibroinnin tapaukseksi laadittiin tilanne, jossa yhdistyivät alun epämääräiset tiedot saadussa 
ilmoituksessa, eläinten tilanteen paheneminen ja tarve ryhtyä monenlaisiin toimenpiteisiin – kaikki 
käytännön työssä usein eteen tulevia tilanteita. Saman tapauksen käsittelyssä tulisi viranomaisten päätyä 
samankaltaiseen toimintaan, aikatauluun ja lopputulokseen.  

Yhteenvetona harjoituksesta voidaan todeta, että eläinlääkärit toimivat tapauksessa pääsääntöisesti 
asiantuntevasti ja nopeasti. Vastaajien kertomat tarkastettavat asiat olivat myös samankaltaisia eli 
tarkastuksella keskityttiin havainnoimaan samoja asioita. Suurin osa vastaajista päätyi eläinsuojelulain 42 
tai 44 § mukaisiin toimenpiteisiin. Samoin rikosilmoituksen ilmoittivat tekevänsä lähes kaikki vastaajat (91 
%). Pieni osa vastaajista kuitenkin jätti tapauksen auki antaen vielä viimeisessäkin vaiheessa määräyksiä ja 
neuvoja. 

Eläinsuojeluilmoitusten tiedot voivat tilanteen luonteesta johtuen olla alkuvaiheessa hataria ja 
epämääräisiä. Näin oli myös harjoitustapauksessa ja alun epämääräisyys hidastutti jonkin verran asian 
vireille ottamista ja toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Kuuleminen ja tarkastuspöytäkirjojen kirjoittaminen toteutettiin pääosin asianmukaisesti. Syntyvien 
dokumenttien tallentamisessa ja toimittamisessa sen sijaan todettiin huolestuttavaa vaihtelua ja erilaisia 
käytäntöjä.  

Eläinsuojeluvalvonnan yhtenäisten, valtakunnallisten ohjeiden puuttuminen näkyi harjoituksessa vaihteluna 
tapausten vireille ottamisessa ja toimenpiteisiin ryhtymisessä sekä joinain virheellisinä toimintatapoina. 
Nämä eroavaisuudet saattavat aiheuttaa vaihtelua myös asiakkaiden kohtelussa eri puolilla Suomea ja 
vaarantaa tapausten käsittelyn loppuunsaattamisen. 

Erityisesti seuraavat asiat nousivat esille: 

• Kaikki osallistujat eivät ottaneet tapausta vireille samanaikaisesti eikä yhteisiä ohjeita tai linjauksia 
vireille ottamisesta ollut käytössä. Ilmoituksia ei aina kirjattu niin, että niistä syntyy virallinen 
asiakirja. 
 

• Tapauksen kiireellisyyden arviointi tehtiin eri tavoin ja siinä päädyttiin erilaisiin lopputuloksiin. 
Varsinainen kiireellisyysluokitus oli käytössä vain muutamassa organisaatiossa. 
 

• Toimenpiteisiin ryhtyminen toteutettiin eri aikataulussa ja –vaiheissa. Osa vastaajista ryhtyi 
kiiretoimenpiteisiin jo alkuvaiheessa ja osa vasta uusintatarkastuksella. Pieni osa vastaajista ei 
ryhtynyt lainkaan kiiretoimenpiteisiin. Myös sovellettavien pykälien tarkempi sisältö vaihteli jonkin 
verran. 
 

• Joihinkin toimenpiteisiin, kuten tilojen korjaamiseen, annettiin toisistaan poikkeavia määräaikoja. 
 

• Tapauksen tallentamis- ja päättämismenettelyissä oli erilaisia menettelyjä. Asiakirjoja tallennettiin 
myös niin, että niistä ei synny virallisia, jälkikäteen todennettavia ja säilytettäviä viranomaisen 
dokumentteja eikä tieto tällöin kulje organisaatiossa eteenpäin. Systemaattista avointen tapausten 
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sulkemismenettelyä tai varmistusta ei ollut käytössä. 
 

• Asiakkaalle lähetettiin asiakirjoja monin eri tavoin, eivätkä kaikki menettelyt täytä todisteellisen 
toimittamisen vaatimuksia. 
 

• Parityöskentely vaikuttaa olevan monessa organisaatiossa vakiintunut käytäntö. Yhteistyötä 
tehdään valvontaeläinlääkäreiden välillä ja myös praktikoiden kanssa. 

Moni vastaaja kertoi kuitenkin työskentelevänsä edelleen yksin ja myös tarkastukselle lähdettiin yksin, 
vaikka esitiedoissa oli useita, mahdollisesti turvallisuuden vaarantavia yksityiskohtia. Eläinlääkäriliitto 
suosittelee eläinsuojeluvalvonnan toteuttamista mahdollisuuksien mukaan parityöskentelynä.  

Aiemmat selvitykset 

Suomen Eläinlääkäriliiton suosituksen valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi 
(liite 6) mukaan tavoite on eläinsuojeluun erikoistunut viranomaisketju valvontaeläinlääkäreistä syyttäjiin ja 
tuomareihin saakka, ja eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi on tärkeä osa tätä viranomaisketjua. 

Lausunnon mukaan eläinsuojelutyötä tekevät valvontaeläinlääkärit tekevät eläinten hyvinvoinnin 
tarkastuksia ihmisten kodeissa ja tuotantoeläintiloilla ja suurin osa valvontakäynneistä tehdään yksin. 
Valvova eläinlääkäri käyttää kuitenkin työssään huomattavaa julkista valtaa, joka tuotantotiloilla kohdistuu 
suoraan eläinten omistajan elinkeinoon. Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan perustuslaillisiin oikeuksiin 
kotirauhan ja omaisuudensuojan osalta.  

Valvontaeläinlääkärin työ on lausunnon mukaan myös vaarallista ja eläinlääkärit kohtaavat huomattavan 
paljon väkivaltaa ja sen uhkaa työssään. Eläinlääkäriliiton syksyllä 2017 tekemän kyselyn mukaan 75 % 
vastanneista valvontaeläinlääkäreistä oli joutunut työtehtävissään fyysiseen uhkatilanteeseen ja 32 % oli 
puolustanut itseään fyysiseltä uhalta. Valtakunnallista valvontaeläinlääkärien työturvallisuuden epäkohtaa 
ei ole korjattu Suomen Eläinlääkäriliiton vaatimuksista huolimatta. Parityöskentely vähentäisi 
vaaratilanteiden syntymistä. 

Suomen eläinsuojelu SEY tilasi lokakuussa 2019 selvityksen, jonka tarkoituksena oli hankkia tietoa siitä, 
kuinka virkaeläinlääkärit näkevät Helsingin poliisin eläinsuojelupoliisi-mallin ja siihen liittyvien 
toimintatapojen tarpeen muualla Suomessa. Samalla kartoitettiin myös virkaeläinlääkäreiden työssään 
kokemien voimattomuuden tunteiden yleisyyttä ja sitä, voisiko toimintamallin valtakunnallistamisesta olla 
apua eläinlääkäreiden työssäjaksamiseen. Linkki: Selvitys eläinsuojelupoliisin tarpeesta - 
virkaeläinlääkäreiden näkökulma (sey.fi)  

Kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä 86 % oli täysin tai erittäin paljon sitä mieltä, että Helsingin poliisin 
tutkintaryhmän kaltaisen ryhmän perustaminen oman toiminta-alueensa poliisilaitokselle olisi omiaan 
parantamaan viranomaisyhteistyötä- ja viranomaistoiminnan tuloksekkuutta. 83 % mielestä 
eläinsuojelupoliisi-mallin valtakunnallinen käyttöönotto parantaisi eläinsuojeluvalvontaa suorittavien 
eläinlääkäreiden työssä jaksamista ja 91 % mielestä eläinsuojelutapauksiin puuttuminen tehostuu, jos 
eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi osallistuu tarvittaessa eläinsuojelutarkastusten suorittamiseen heti 
alusta lähtien ja käynnistää rikostutkinnan jo eläinsuojelutarkastuksen aikana. 

Eläinlääkärit jättävät toisinaan eläinsuojelulain 63 §:n mukaisen ilmoituksen eläimen kaltoinkohtelusta 
tekemättä. Kyselyyn vastanneista eläinlääkäreistä 47 % piti tähän ensisijaisena syynä 
tarkoituksenmukaisuuteen liittyviä tekijöitä ja 32 % poliisin passiivisuutta. 

Eläinlääkäreiden kommenteissa tuotiin esille suuri määrä erilaisia haasteita eläinsuojelulain 44 §:n 
mukaisten kiiretoimenpiteiden käytössä. Eläinlääkärit nostivat esille muun muassa haasteet suurten 
eläinmäärien lopettamiseen tai sijoittamiseen liittyen. Haasteita kerrottiin olevan henkilöresurssien puute, 
hoitopaikkojen puute, kuljetuskaluston puute, välineistön puute (esimerkiksi villiintyneet kissapopulaatiot), 

https://sey.fi/selvitys-elainsuojelupoliisin-tarpeest/
https://sey.fi/selvitys-elainsuojelupoliisin-tarpeest/
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yhteistyöverkostojen puute ja muun muassa laskutuksen vaikeudet. Esille nousivat myös esimerkiksi 
eläinlääkäreiden ajanpuute, oikeusturva (erityisesti yksin toimittaessa), väkivallan uhka, 44 §:n 
soveltaminen kroonisiin ”rajatapauksiin” ja vaikeudet saada poliisia mukaan tehtävälle. 

Kyselyn yhteenvetona voidaan todeta, että eläinlääkärit kokivat eläinsuojeluvalvonnan haasteina muun 
muassa resurssien riittämättömyyden, yhteistyöverkostojen puutteen ja keskusviranomaisten taholta 
tulevan ohjauksen puutteellisuuden. Esille nostettiin myös esimerkiksi työn kuormittavuus, vastuun 
liiallinen kohdentuminen päätöksen tehneen eläinlääkärin harteille, lainsäädännölliset puutteet ja poliisin 
osaamisen sekä prosessien suuret alueelliset erot. 

Interkalibroinnin tulokset osoittavat, että edellä esitetyt eläinsuojeluvalvonnan haasteet ovat ennallaan, 
vaikka parityöskentely onkin yleistynyt.  

Merkittäväksi nousee toimivien viranomaisketjujen muodostaminen sekä valvovien eläinlääkäreiden ja 
poliisin välillä että eläinsuojeluvalvonnan linjaorganisaatiossa aina keskusviranomaisista lähtien. Koska 
eläinsuojeluvalvonta on valtion työtä, tulisi ohjauksen olla yhtenäistä koko maassa. Selvät toimintaohjeet 
niin asiakastyöhön kuin hallinnolliseen työhön tehostavat ja yhdenmukaistavat toimintaa. 

Interkalibroinnin haasteeksi muodostui kyselyissä käytetty Moodle-alusta, joka aiheutti teknisesti 
kömpelöjä ratkaisuja. Myöskään eri vaiheiden tulosten prosenttiosuudet eivät ole aukottomasti 
vertailukelpoisia keskenään. 
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5. Suositukset 

 
Interkalibroinnin tulosten perusteella esitetään seuraavat suositukset: 
 

• Eläinsuojeluvalvonnan ohjaava viranomainen (Ruokavirasto) määrittelee valtakunnallisesti 
eläinsuojelutapausten vireille ottamisen kriteerit. Lisäksi paikallisorganisaatioissa 
(ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköt) huolehditaan, että kaikilla viranhaltijoilla on tieto 
sovellettavista ohjeista. Tapauksia käydään säännöllisesti läpi ja varmistutaan ohjeiden 
yhdenmukaisesta soveltamisesta.  

 

• Eläinsuojeluvalvonnan ohjaava viranomainen laatii eläinsuojelutapausten kiireellisyyden arviointiin 
yhteisen, valtakunnallisen luokittelumenetelmän 

 

• Työnantaja järjestää tarvittaessa viranhaltijoille koulutusta virkatehtäviin, kuten asiakirjahallintaan 
ja asiakirjojen toimittamiseen liittyen 

 

• Paikallisiin organisaatioihin laaditaan kirjallinen tapausten sulkemismenettely, jolla varmistetaan, 
että kaikki tapaukset on käsitelty loppuun ja että kaikki tiedot on talletettu asianmukaisesti ja ne 
ovat tarvittaessa muun organisaation käytössä 

 

• Eläinsuojeluvalvonnan ohjaava viranomainen määrittelee prosessin eri vaiheiden menettelytavat, 
joista laaditaan eläinsuojeluvalvonnan prosessikuvaus.  
 

• Prosessikaavion ja ohjeiden valmistuttua kaikki valvontaa tekevät eläinlääkärit perehdytetään niihin  
 

• Interkalibroinnin tulokset ja omat vastaukset käydään valvontayksikössä läpi ja pohditaan 
mahdollisia toiminnan muutosten tarpeita 
 

• Yhteistyötä poliisin kanssa pyritään tiivistämään 
 

• Eläinsuojelutarkastukset suositellaan tehtäväksi pääsääntöisesti parityöskentelynä 

Interkalibroinnin loppuraportti toimitetaan ohjaaville tahoille koulutusten ja ohjauksen suuntaamisen 
tueksi.  

Kiitämme lämpimästi kaikkia interkalibrointiin osallistuneita!  
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LIITTEET 
 

Liite 1. Esimerkki käytetystä tarkastuspöytäkirjapohjasta 
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☐TARKASTUSKERTOMUS 
☐HALLINTOPÄÄTÖS N: O X ELÄINSUOJELUASIASSA 

Pvm 

VALVOVA VIRANOMAINEN 
Valvontaeläinlääkäri  
 
ELÄIMEN OMISTAJA TAI HALTIJA 

Nimi: 
Osoite: 
Puhelin: 
Tilatunnus/y-tunnus: 

TARKASTUSKERTOMUS 
Tarkastus koskee Eläinsuojelulain (247/1996 muutoksineen) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamista. 

TARKASTUKSEN PERUSTE 

☐Eläinsuojelulain 39§:n 1 momentin mukainen epäilyyn perustuva tarkastus 

☐Eläinsuojelulain 39§:n 2 momentin ilman epäilyä suoritettava tarkastus 

☐Uusintatarkastus eläinsuojelulain 42§:n nojalla annetun kiellon tai määräyksen noudattamisen valvomiseksi, koskee pvm annettua 

päätöstä n: o. 

Lisätietoja: 

TARKASTUKSESTA ILMOITTAMINEN 

☐Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittamatta. 

☐Tarkastus tehtiin ennalta ilmoittaen, syy: x. Tarkastuksesta oli sovittu x pvm. 

TARKASTUSAIKA- PAIKKA JA LÄSNÄOLIJAT 

pvm ja klo 

Tarkastuksen kohteena olevien eläinten pitopaikka: 
Tarkastuksen kohteena olevien eläinten laji, määrä sekä muut tunnistetiedot: 
Tarkastuksessa läsnä olleet henkilöt: 

TARKASTUKSEN KESKEISET HAVAINNOT 

TARKASTUKSEN JOHTOPÄÄTÖS 

☐Eläinsuojelulakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä on noudatettu. Tarkastus ei johda toimenpiteisiin. 

☐ Eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu. Viranomainen harkitsee ryhtymistä eläinsuojelulain 42 

ja/ tai 44 §:n mukaisiin toimenpiteisiin asiassa. 
 

Tarkastuksella havaittu eläinsuojelulain tai säännösten tai määräysten vastainen toiminta 

Neuvot eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi 

Asianosaiselle annetaan eläinsuojelulain 40§:n nojalla neuvoja eläimen hyvinvoinnin edistämiseksi, vaikka eläinsuojelulainsäädäntöä ei 
näiltä osin varsinaisesti rikota. Neuvot ovat tarpeen eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi ja sen varmistamiseksi, että eläintenpito täyttää 
jatkossakin eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset. Neuvot eivät ole velvoittavia. 
 

KUULEMINEN 

Ennen 42 §:ssä tai 44§:ssä tarkoitetun päätöksen tekemistä, on asianosaiselle varattu tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 

selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

☐Selitys on annettu ☐kirjallisesti ☐ suullisesti, syy: 

☐Selitystä ei ole annettu, syy: 

Selityksen sisältö 

 

HALLINTOPÄÄTÖS 

HAVAITTU EPÄKOHTA 
Eläinlaji: 

Havaittu epäkohta koskee 

☐ Eläinten pitopaikkaa  ☐ Eläinten hoitoa  ☐ Eläinten kohtelua  ☐ Eläinten lopetusta  ☐ Muu, mikä: 
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PÄÄTÖS 

☐ Määräys eläinsuojelulain 42 §:n momentin 1 nojalla 

☐ Kielto eläinsuojelulain 42 §:n momentin 1 nojalla 

☐ Kiireellinen toimenpide eläinsuojelulain 44 §: n nojalla 

Päätöksen sisältö ja määräajat 

 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

Ratkaisun tekemisessä on huomioitu tarkastuskäynti ja kuuleminen. 
 

Eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi 

eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. (ESL 

247/1996 3 § 1mom.) 

Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin 

eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. (ESL 247/1996 4 § 1 mom.) 

MUUTOKSENHAKU JA PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. 
Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, Eläinsuojelulain 52§:n nojalla, jollei valitusviranomainen toisin määrää.  

 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 
Eläinsuojelulaki (247/1996) muutoksineen; 1-5, x, 36, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 58, 62 ja 63 §. 
Eläinsuojeluasetus (396/1996) muutoksineen; x §. 
Hallintolaki (434/2003) muutoksineen; x §. 
Valtioneuvoston asetus x suojelusta; x §. 

Allekirjoitus 

Lisätietoja asiassa antaa tarvittaessa allekirjoittanut, yhteystiedot asiakirjan alussa. 
 

KUSTANNUKSET 
Eläimen omistajan tai haltijan on suoritettava eläinsuojelulain 42 ja 44 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset lain 
58§:n nojalla. 
 

TIEDOKSIANTO 
Asianosainen;  

☐luovutettu henkilökohtaisesti pvm:  
virkamies __________________________ 

allekirjoitus ________________________ 

 
☐postitse saantitodistusta vastaan, jätetty postin kuljetettavaksi pvm: 

☐Jätetty haastemiehelle tiedoksi annettavaksi pvm: 
 

Annettu tiedoksi myös XXXX aluehallintovirastolle ja XXX poliisille; poliisille eläinsuojelulain 63§:n nojalla sen selvittämiseksi, onko 
asianosainen syyllistynyt eläintenpidossaan rikokseen. 
 

LIITTEET 
Valitusosoitus 
Kuvaliite 
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Liite 2. mitä asiakirjoja eri vaiheissa syntyy (koonti vaiheet III, IV ) 

 

Liite 3. Tehtyjen toimenpiteiden yhdistelmät ja sisältö 

  

40 § ja 42 § 
Aiemmin annettu määräyksiä sairaiden lopettamisesta nyt hoidosta   
Annetaan neuvoja ja määräyksiä sairaiden lopetuksesta ja/tai hoidosta   
Annetaan  neuvoja ja määräyksiä hoidosta   
  
42 § 
Hoidosta /eläinlääkärin tarkastuksesta j/tai makaavien lopetuksesta   
Aiemmin lopetettu sairaat nyt annetaan hoidosta määräyksiä   
  
40 §, 42 § ja 44 § 
Aiemmin lopetettu sairaat, nyt neuvoja ja määräyksiä   
Sairaiden lopetus ja neuvoja sekä määräyksiä   

42 § ja 44 § 
Sairaat lopetetaan ja muille hoito ja rehu sekä vesi   
Aiemmin lopetettu sairaat nyt hoito   
Ei lopetuksia mutta muita 44 § kiiretoimenpiteitä; hoito/vesi/rehu   
Sairaat lopetetaan ja muut siirretään muualle hoitoon   
  
44 § 
Kaikki lopetetaan   
Aiemmin lopetettu kaikki   
Osa lopetetaan ja loput siirretään muualle hoitoon   
Aiemmin lopetettu sairaat nyt annetaan hoidosta   
Aiemmin lopetettu sairaat ja siirretty loput muualle hoitoon   
Sairaat lopetetaan ja muut hoidetaan/ hankitaan vesi ja rehu 
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Liite 4. Millä lainsäädännöllä (listaa käyttämäsi säädökset ja pykälät) ja miten muuten perustelet 

toimenpiteesi?  

Eläinsuojelulaki 247/1996 1-5§, 26a §, 36 §, 39 §, 40 §, 42 §, 44 §, 45 §, 51 §, 52 §, 58 §, 63 §  
Eläinsuojeluasetus 396/1996 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 § 
VNa lampaiden suojelusta 587/2010 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7§, 9 §, 12 §, 15 § 
VNa koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harraste-eläinten pidosta 674/2010 
Hallintolaki 434/2003 31 §, 32 §, 33 §, 34 §, 36 §, 37 §, 39 §, 42 §, 43 §, 44 §, 45 §, 47 § 
Laki eläintunnistusjärjestelmästä 238/2010 
Neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän 

käyttöönottamisesta  
Komission asetus 1505/2006 
Sivutuotelaki 517/2015 
Sivutuoteasetus EY 1069/2009 ja täydentävä täytäntöönpanoasetus 142/2011 
MMMa eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 

Liite 5. Miten toimitat asiakirjat perille? 

ESL 42 §  
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti 27% 
Saantitodistus 7% 
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti ja saantitodistuksella 4% 
Henkilökohtaisesti 3% 
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti ja saantitodistuksella ja haastemies 3 % 
Saantitodistus ja haastemies 1% 
Kirjattu kirje 1% 
Tavallinen kirje 1% 

ESL 42 § + 44 § 
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti 13% 
Saantitodistuksella 8% 
Henkilökohtaisesti 7% 
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti ja saantitodistuksella ja haastemies 3% 
Henkilökohtaisesti  ja todisteellisesti ja sähköpostilla 3% 
Haastemies 1% 
Saantitodistus ja haastemies 1% 
Tavallinen kirje 1% 
Kirjattu kirje ja henkilökohtaisesti ja tavallinen kirje 1% 
Henkilökohtaisesti ja tavallinen kirje ja sähköpostitse 1% 
Henkilökohtaisesti ja kirjattu kirje 1% 

ESL 44 §  
Henkilökohtaisesti ja todisteellisesti 4% 
Haastemies 3% 
Saantitodistus 1% 
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Liite 6. Suomen eläinlääkäriliiton suositus valvontaeläinlääkärien tehokkaan työskentelyn edellytyksiksi 

(Eläinlääkäriliiton hallitus hyväksynyt 26.1.2018) 

Yleistä  

 
Eläinsuojelutyötä tekevät valvontaeläinlääkärit tekevät eläinten hyvinvoinnin tarkastuksia ihmisten kodeissa ja 
tuotantoeläintiloilla. Suurin osa valvontakäynneistä tehdään yksin. Valvova eläinlääkäri käyttää työssään 
huomattavaa julkista valtaa, joka tuotantotiloilla kohdistuu suoraan eläinten omistajan elinkeinoon.  
Eläinsuojeluvalvonnassa puututaan perustuslaillisiin oikeuksiin kotirauhan ja omaisuudensuojan osalta.  

 
Valvontaeläinlääkärin työ on vaarallista. Eläinlääkärit kohtaavat väkivaltaa ja sen uhkaa työssään. 
Eläinlääkäriliiton syksyllä 2017 tekemän kyselyn mukaan 75 % vastanneista valvontaeläinlääkäreistä oli 
joutunut työtehtävissään fyysiseen uhkatilanteeseen ja 32 % oli puolustanut itseään fyysiseltä uhalta. 
Valtakunnallista valvontaeläinlääkärien työturvallisuuden epäkohtaa ei ole korjattu Suomen Eläinlääkäriliiton 
vaatimuksista huolimatta. Parityöskentely vähentäisi vaaratilanteiden syntymistä. 

 
Edellytykset työskentelylle valvontaeläinlääkärikyselyn ja eläinlääkärin hyvinvointivaliokunnan työskentelyn 
perusteella 

 
1. Valvontaeläinlääkärien parityöskentelyn on oltava pääsääntö, ei poikkeus. Tätä tarvitaan erityisesti 

työturvallisuuden ja todistusvoiman takaamiseksi. Kahden ihmisen havainnot lisäävät myös 
tarkastuspöytäkirjan tarkkuutta. Toinen tarkastukseen osallistuja voi olla valvontaeläinlääkäri, 
kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri. Myös poliisi, eläinsuojeluvalvoja tai joku muu sopiva kuten 
terveystarkastaja voisivat osallistua valvontakäyntiin.  

 
2. Valvontaeläinlääkärin toimistotilan tulisi olla muiden kollegoiden läheisyydessä. Työyhteisön tuki ja 

keskusteluapu ovat tarpeellisia.  

 
 

3. Valvontaeläinlääkärien tulee saada säännöllistä koulutusta. Toivottuja aiheita ovat lainsäädännön 
tulkinta, oikeudessa todistaminen, vuorovaikutustaidot, eläinten hyvinvointi sekä normaalien pito-
olosuhteiden tunnistaminen.  
 

4. Etätyömahdollisuus on tarjottava kaikille ja järjestettävä sitä haluaville.  
 
 

5. Työaikaliukuma on oltava käytössä ja ylitunneista tulee saada pitää vapaata.  

 
6. Työnohjausta on oltava säännöllisesti tarjolla yksin ja ryhmänä. Vaikeiden tapahtumien jälkeen tulisi 

työnohjausta olla nopeasti saatavilla, vähintään viikon kuluessa.  
 
 

7. Kunnaneläinlääkärit tekevät eläinsuojeluvalvontakäyntejä päivystysaikana ja heidänkin 
koulutuksestaan tulee huolehtia.  

 
8. Työaikaraportointi tulisi voida tehdä esimerkiksi mobiilisovelluksella, nykyisen hitaan 

exceltaulukoinnin sijaan.  
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9. Valvontaeläinlääkärin viran tehtäviin ei lähtökohtaisesti tule kuulua praktiikkaa tai 
kunnaneläinlääkärin päivystysvelvollisuutta. Asiasta voidaan poiketa selkeästi määritellyillä ehdoilla 
valvontaeläinlääkärin toiveen perusteella. 
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INTERKALIBROINNIN KAIKKI KYSYMYKSET 

ALKUKARTOITUS  

 

1. Missä tehtävissä työskentelet?

 
2. Mikäli vastasit edellisessä muu, mikä? 

3. Kuinka paljon tehtävässä on valvontaa?

 
4. Minkä aluehallintoviraston alueella työskentelet?

 

VAIHE I 
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1. Mitä teet oheisten tietojen perusteella? Mitä lisätietoja mahdollisesti pyydät tai hankit? Keneltä tai mistä? 

2. Tuleeko asia näillä taustatiedoilla vireille?

 
3. Miten tapahtuma kirjataan? 
4. Syntyykö tästä virallinen asiakirja?

 
5. Onko vireilletulon kriteereistä yksikössäsi ohjeistettu?

 
6. Jos yksikössä on vireilletulon kriteereistä ohjeistus, mikä? 

7. Mitä suullisia, yhdessä sovittuja linjauksia teillä on vireilletuloon liittyen? 
8. Kehen otat yhteyttä tässä vaiheessa:
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9. Jos vastasit edelliseen muu, niin kehen? 

10. Jos vastasit että otat tässä vaiheessa yhteyttä ulkopuoliseen tahoon, tarkenna vielä missä asiassa? 

11. Haluatko tässä vaiheessa sanoa tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta? 

 

Ilmoituksen todenperäisyyttä voi kyseenalaistaa; lampaita ei olla nähty, ilmoittajan nimettömyys sekä 

ilmoittajan ja ilmoituksen kohteen aiempi historia (riidat, kommentointi ilmoituksen kohteesta pelottavana) 

Mikäli pitopaikassa olisi todella lampaita, kuulostaa paikka todella huolestuttavalta (huonokuntoiset 

piharakennukset, ei aitauksia/laitumia). 

Realistinen tarkastusaika yksikössäni olisi kuukauden sisällä, todennäköisemmin 2-3 viikkoa. Tämä on 

turhan pitkä tarkastusväli ilmoituksen saapumisesta, mutta töitä olisi enemmän kuin ehtii tehdä ja 

tarkastusvälit ovat tämän takia turhan pitkät lähes kaikkien eläinsuojelutarkastusten osalta. 

 

Pelkkä "ulkorakennuksesta kuuluu määkimistä" ei mielestäni ole peruste epäillä eläinsuojelusäädöksiä 

rikottavan ja siksi en pelkästään ilmoittajan tekemän ilmoituksen perusteella ottaisi asiaa vireille. 

Toivoisin, että ilmoitusten tekemiseen tulisi yhteinen, valtakunnallinen sähköinen järjestelmä, jossa täytyisi 

täyttää tietyt kohdat ilmoitusta tehdessä. Koen työni erittäin negatiivissävytteiseksi, koska monesti 

tarkastuksen kohteena olevat eläinten omistajat kokevat ilmoittelun ahdistavana ja häiriköintinä. 

Miksi ei vireille elsuna: - ilmoitus huonokuntoisista rakennuksista ei aiheuta vireilletuloa elsuna. 

Lähtökohtaisesti en pitäisi tällaista keissiä saman päivän aikana hoidettavana, jos en saisi esim. praktikoilta 

tai sivulliselta konkreettisempaa ilmausta siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Hoitaisin asian todennäköisesti 

muista aikatauluista riippuen 1-2 viikon kuluessa. 

Koska asia ei vaikuta akuutilta, niin priorisoin ajankäyttöä ensin kiireellisiin kohteisiin ja tämä 

todennäköisesti joutuisi odottamaan. Kiireettömiä tarkastuksia pyrin niputtamaan muutan samalle 

suunnalle, jotta voin käydä ne samalla ajamisella tarkastamassa. 

VAIHE II  
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1. Tuleeko asia teillä näillä tiedoilla vireille?

 
2. Miten tapahtuma kirjataan? 

3. Onko käytössä muita asiakirjapohjia tai malleja ilmoitukseen liittyen? 
4. Mitä lisätietoja pyydät tai hankit? Keneltä tai mistä? 
5. Miten kiireelliseksi tilanne arvioidaan ts missä ajassa mennään tekemään tarkastus tai pyydetään 

lisätietoja?  

6. Onko kiireellisyyden arviointiin linjauksia tai ohjeita omassa organisaatiossa?

 
7. Kehen otat yhteyttä tässä vaiheessa:
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8. Jos vastasit edellisessä kohdassa muu, kuka? 

9. Jos vastasit että otat tässä vaiheessa yhteyttä ulkopuoliseen tahoon, tarkenna vielä missä asiassa? 

10. Haluatko tässä vaiheessa ilmaista tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta? 

 

Eläinsuojelutarkastus suoritetaan yhdessä toisen valvontaeläinlääkärin tai hygieenikkoeläinlääkärin kanssa 

samana tai viimeistään seuraavana päivänä, koska uudessa ilmoituksessa syntyy epäily, että eläimet ovat 

jääneet täysin hoidotta. Valtakunnassa olisi tarvetta organisoituneesta eläinten kuljetus- ja 

turvakotiverkostosta, jolloin akuutissa tarpeessa ei tarvitsisi haalia "VPK:ta" kasaan. 

 

Tässä vaiheessa koen tilanteen jo akuutiksi, mikäli on vaara, että eläimet ovat kokonaan ilman päivittäisiä 

hoitotoimenpiteitä. 

 

Pidän tapausta kiireellisenä, koska eläinten on kuultu huutavan eläinsuojassa eikä ole tietoa, että omistaja 

olisi käynyt niitä hoitamassa. On siis mahdollista, että eläimillä ei ole edes vettä saatavilla. 

Sovimme ennen tilakäyntiä kollegan kanssa, että toinen tekee muistiinpanot ja toinen kuvaa. 

Ilmoituksen tarkennuksen perusteella JOS eilen ei olisi jo käyty paikalla, tänään mentäisiin. Tarvittaessa 

alueellamme praktikot siirtävät muut työnsä ja tekevät nämä vaikka päivystysaikaan, mutta muuten vell'it 

tai vell + praktikko 

Kiireellisyyden arviointiin ei ole linjauksia mutta ne voisivat kyllä olla hyödyllisiä (samoin kuin monet 

muutkin linjaukset, kuten vireilletulon kriteerit ja mitä ylipäätään tarkoitetaan vireilletulolla). 

Yritetään mahdollisimman nopeasti saada tarkastustiimi kasaan jotta voidaan mennä, työturvallisuutta 
huomioiden, tarkastamaan välittömästi. 

Silloin, kun useampi taho epäilee, että eläimet jätetty "heitteille" - mahdollisesti ilman ruokaa/juomaa on 
paikalla käytävä mieluiten saman päivän aikana, viimeistään seuraavana. Omaan turvallisuuteen tulee 
kuitenkin myös kiinnittää huomiota. 
 

VAIHE III  
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1. Miten varaudut tarkastukseen? Menetkö yksin vai työparin kanssa?

 
2. Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen muu, kuka? 

3. Missä roolissa mahdollinen työpari tulee mukaan? 
4. Mitä pääpiirteissään selvität tarkastuksella? Miten? (listaa lyhyesti) 
5. Kirjoita lyhyesti, mitä asioita kokoat tarkastuspöytäkirjaan. Jos käytössänne on oma 

tarkastuspöytäkirjapohja tallenna se tämän vaiheen lopussa olevaan asiakirjakansioon 

6. Onko käytössäsi jotain muita ohjeita asiakirjojen laatimiseen? Mikäli näitä on tallenna ne se tämän vaiheen 

lopussa olevaan asiakirjakansioon

 
7. Syntyykö jotain muita asiakirjoja? 

8. Mikä on seuraava vaihe tapauksen käsittelyssä? Miten toimit käytännössä ja missä aikataulussa? 
9. Kehen otat yhteyttä tässä vaiheessa?
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10. Jos vastasit edelliseen muu, niin kehen? 

11. Jos vastasit että otat tässä vaiheessa yhteyttä ulkopuoliseen tahoon, tarkenna vielä missä asiassa? 
12. Mitä asiakirjoja tässä vaiheessa syntyy?

 
13. Jos vastasit edelliseen konsultaatiopyyntö, ketä konsultoit? 
14. Haluatko tässä vaiheessa sanoa tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta? 

Tutkintapyyntöä ei alueellamme tarvitse välttämättä erikseen tehdä vaan poliisit tarttuvat helposti 
tapauksiin jo toimitettujen asiakirjojen perusteella. Mikäli tutkintapyyntö tehdään erikseen, sen ehtii 
myöhemminkin kuin tässä akuuttivaiheessa. 

Yksikössä käytössä Ruokaviraston eläinsuojelulomake sekä oma wordpohja tarkastuskertomukseen, 
päätökseen ja kuvaliitteeseen. Ohjeita löytyy mm. PSAVIn tekemät eläinsuojelutarkastusohjeet, 
Ruokaviraston ohjeet lomakkeen täyttämiseen, ohjeet 44 § tilanteisiin, malli haastemiehelle 
toimittaamisesta ja malleja asiakirjoihin löytyy tietokoneen kansiosta vanhemmista asiakirjoista (voi 
kopioida ja käyttää mallina) 

Ohjeena asiakirjojen laatimiseen käytän PSAVIN perusohjetta eläinsuojetarkastuksen suorittamiseen 
jasiihen liittyvien asiakirjojen kirjoittamiseen, annettu 8/2020 

Poliisille tehdään tutkintapyyntö törkeästä eläinsuojelurikoksesta sekä eläinten rekisteröinnin ja merkinnän 
puuttumisesta. 

VAIHE IV  

1. Mihin toimenpiteisiin ryhdyt tarkastushavaintojen ja kuulemiseen saadun vastineen perusteella?

 
2. Mikäli annoit neuvoja, määräyksiä tai ryhdyit toimenpiteisiin, tarkenna jokainen erikseen 
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3. Asetatko annetuille määräyksille ja/tai toimenpiteille määräajan/aikoja? Minkä pituisen ja miksi? Listaa 

toimenpiteet ja kullekin määrittelemäsi määräaika 
4. Millä lainsäädännöllä (listaa käyttämäsi säädökset ja pykälät) ja miten muuten perustelet annetut 

määräykset ja/tai toimenpiteesi? 
5. Mitä asiakirjoja tässä vaiheessa syntyy?

 
6. Jos vastasit edelliseen konsultaatiopyyntö, ketä konsultoit? 

7. Kehen otat yhteyttä tässä vaiheessa:

 
8. Jos vastasit edelliseen muu, niin kehen? 

9. Miten toimitat asiakirjat perille?

 
10. Suoritatko uusintatarkastuksen? JOS niin milloin?
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11. Miten varaudut uusintatarkastukseen? Menetkö yksin vai työparin kanssa?

 
12. Jos pyydät muita tahoja mukaan uusintatarkastukselle, ketä? 

13. Mikäli pyydät jonkun mukaan uusintatarkastukselle, missä roolissa? 
14. Haluatko tässä vaiheessa sanoa tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta?  

 

Olen tehnyt hyvin vastaavanlaisessa tapauksessa 44§ päätöksen kaikkien lampaiden (ja kanojen) 

lopettamisesta. Tämä päätös piti hallinto-oikeudessa. 

Saantitodistus on ensisijainen eläinsuojelupäätöksen toimitustapa. Jos tämä ei tavoita asianomaista, 
seuraavana haastemies ja sen jälkeen yleistiedoksisaanti 
 
Haastemiehen avulla papereiden toimittaminen saattaa kestää useita viikkoja varsinkin nyt korona-aikana. 
 
Mietityttää, miten pitäisi suhtautua yksittäiseen lampaan raatoon. Jos annettaisiin määräys, minkä nojalla 
ja kuka antaa? Tässä vaiheessa olemme "delegoineet" merkitsemisen valvonnan eteenpäin Aviin, joka on 
yhteydessä ELY:n. 

Antaisin päätöksen tiedoksi suullisesti ja veisin päätöksen kirjallisesti tiedoksi uusintatarkastuksen 
yhteydessä. 
 
Ensimmäinen uusintatarkastus (rehut ja vesi) 1-2 vrk.   
Tämä päätös annetaan paikan päällä tarkastuksen yhteydessä- 
Toinen uusinta (muut määräykset) 2-4 viikkoa. Päätös toimitetaan saantitodistuksin 
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Selvityspyynnöllä pyytäisin mm. lisäselvitystä siihen, että miten ja missä ajassa aikovat lampolan rakenteet 
korjata, miten ruokinta hoidetaan jatkossa, miten sorkkia aiotaan jatkossa hoitaa ja miten kerintä aiotaan 
jatkossa tehdä. 

Tarkastus tehdään aina työparin kanssa, siitä ei tingitä. 

Menen yksin uusintatarkastukselle, mikäli eläinten omistaja ei ole osoittanut olevansa agressiivinen. Jos 
omistaja on hankala pyydän mukaan kuntapraktikon 

Tämä työparikysymys on hankala vastattava, yleensä teen yhdessä poliisin tai sosiaalitoimen kanssa 

tarkastukset, läänineläinlääkäri harvakseltaan. Ketään näistä ei saa nopeasti paikalle, joten käytännössä 

käyn yksin, ellei oma turvallisuus tunnu vaarantuvan, tai jos eläinten omistaja ei kaipaa ns omalle puolelle 

ketään turvaamaan hänen oikeuksiaan 

VAIHE V  

Valitse seuraavista vaihtoehdoista mitä teet: En suorita kuulemista/ Suoritan kuulemisen 

1. Kehen otat yhteyttä tässä vaiheessa:

 
2. Jos vastasit edelliseen muu, niin kehen? 

3. Mihin toimenpiteisiin ryhdyt tarkastushavaintojen perusteella?

 
4. Mikäli ryhdyit toimenpiteisiin, tarkenna? 
5. Millä lainsäädännöllä (listaa käyttämäsi säädökset ja pykälät) ja miten muuten perustelet toimenpiteesi? 
6. Asetatko toimenpiteille määräajan/aikoja? Minkä pituisen ja miksi? ? Listaa toimenpiteet ja kullekin 

määrittelemäsi määräaika 
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7. Mitä asiakirjoja tässä vaiheessa syntyy

 
8. Jos vastasit edelliseen konsultaatiopyyntö, ketä konsultoit? 

9. Miten toimitat asiakirjat perille?

 
10. Mihin kaikki tapaukseen liittyvät asiakirjat tallennetaan?

 
11. Jos tallennat tapaukseen liittyvät asiakirjat muualle, mihin? 
12. Haluatko tässä vaiheessa sanoa tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta? 

 

Jos lampaat jäisivät vielä ensimmäisen käynnin jälkeen pitopaikkaan, varmistaisin vähintään puhelinsoitolla 

tai jopa seuraavan päivän käynnillä, että lampaat todella saavat asianmukaista hoitoa. 

Lähetetään yksi lammas(pieni) ruumiinavaukseen, jos se on mahdollista. 
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Määräyksen viemisen jälkeen ennen uusintatarkastusta on omistajalle soitettu useaan kertaan ja kyselty 

onko asiat hoidossa. Jos omistaja on antanut kuvan, että asiat on hoidossa eikä kuitenkaan mitään ole 

tehty, niin eläimet lopetetaan.Jos päädytään lopetuksiin, niin tarvittaessa pyydetään poliisi paikalle 

turvaamaan työn tekeminen. 

Tässä vaiheessa asian käsittelyä toivon yhä edelleen, että asia saadaan järjestymään tilallisen kanssa 

yhteistyössä eikä pakkokeinoihin yhdessä Aluehallintoviraston kanssa ole syytä lähteä. Toisen käynnin 

jälkeen laitan syntyneet asiakirjat poliisitutkintaan, koska tutkinnan edistyminen on niin hidasta, että 

varmuuden vuoksi se pitää aloittaa jo tässä vaiheessa tapauksen hoitamista 

Päätöksen voi toimittaa esim. seuraavana päivänä kun tullaan lopettamaan eläimet. Järjestän siis ruoan ja 
hoidon lopetukseen asti, jonka pyrin järjestämään mahdollisimman nopeasti Noin suuren määrän 
lopettaminen ja raatojen kuljetus tuskin kuitenkaan onnistuu samana päivän 

Olen tehnyt 44 § mukaisen kiiretoimenpiteen jo ensimmäisen käynnin yhteydessä tai viimeistään 
seuraavana päivänä. Alkutilanne oli niin kriittinen, että olisi ollut valvonnan voimavarojen tuhlaamista sekä 
eläinten kärsimysten turhaa pitkittymistä antaa tilanteen jatkua yhtään pitempään. Mikäli edes jokin asia 
olisi ollut ns kunnossa, niin olisi voinut harkita § 42 mukaisia määräyksiä, esim. jos rakennukset olisivat 
olleet soveltuvia lampolaksi. Näillä tiedoilla ei ollut mitään syytä olla suorittamatta § 44 mukaisia 
kiiretoimenpiteitä välittömästi ja tässä tapauksessa rekisteröimättömien lampaiden ainoa kohtalo oli tulla 
lopetetuksi paikan päällä. 

Omistajan kertomuksia omasta sairaudestaan kannattaa peilata sitä vasten, miltä hänen kuntonsa ja 
terveydentilansa vaikuttaa. Jos omistaja vaikuttaa vetreältä ja terveeltä, voi kertomus sairaudesta olla 
epätotta ja todellinen syy lampaiden hoitamattomuuteen ja pitopaikan huonoon kuntoon on esim. 
rahattomuus, laiskuus ja saamattomuus. Jos omistaja on huonokuntoinen ja raihnainen ja jopa hyvin iäkäs, 
herää kysymys, tuleeko hän koskaan olemaan niin hyvässä kunnossa, että pystyy hoitamaan lampaita. 
 
Vaikuttaa siltä, että omistajan kertomus siitä, että hän on ollut viime viikkoina huonossa kunnossa, ei täysin 
selitä asioiden huonoa jamaa. Pitopaikka ei ole voinut ränsistyä hetkessä. 

Lampaiden kuntoluokat kirjataan tarkemmin lopettamisvaiheessa. 

VAIHE VI  

1. Miten tapauksen valvontaprosessi yksikössänne päätetään? Miten varmistat, että tapauksen valvonta ei jää 

keskeneräiseksi 

2. Teetkö asiasta rikosilmoituksen?
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3. Miten käytännössä toimit? Mitä dokumentteja toimitat poliisille? Mitä muuta tapaukseen liittyvää 

materiaalia toimitat? 

4. Miten arvelet, että tapaus rikosoikeudellisesti todellisuudessa päättyi? 

5. Haluatko tässä vaiheessa ilmaista tapaukseen tai käsittelyyn liittyen jotakin muuta? 

Tapaus oli melko selkeä 44 § 
 
Tämä tapaus kohtalaisen yksinkertainen (eläimiä kuollut, pitopaikoissa ei voi pitää eläimiä, mitään ei 
korjattu), vaikka varmasti toimien valinnoissa eroja. Kuitenkin haasteellisempia ns. kroonikot, jotka 
korjaavat, mutta aina kiikunkaakun ja tapaukset, joissa vaikeaa tulkinta siitä, mikä on oikeasti eläimen 
lajityypillistä eikä vain maan tapa pitää eläimiä. Näihin olisi saatava yhtenäinen linja. 
 
Minusta järkyttävää, että tapauksessa oli mahdollista tehdä päätös ennen kuin omistaja oli kuultu, vaikka 
omistaja oli paikalla tarkastushetkellä. Kuuleminen on kuitenkin hallinnollisesti niin tärkeä asia ja vaikuttaa 
oleellisesti päätöksentekoon. 
 
Homma toimii, koska meillä on tietty poliisi, jolla on mielenkiintoa hoitaa elsuja ja esimiehen tuki. Jos näin ei 
olisi, joutuisin tekemään tutkintapyynnön, eikä varmuutta asian etenemisestä poliisissa silti olisi. 
 
Praktikon on mahdotonta hoitaa kuvattua tapausta yksin, tarvitaan kokenut työpari jonka kanssa asia 
käydään läpi. Valvontaeläinlääkärit tarvitsevat apua oikeusoppineilta (tai heitä täytyy kouluttaa jotta 
osataan toimia lain pykälien ja niiden tulkintojen mukaan). 

Poiminta harjoituksen palautteesta 

 

Tuossa työssä jaksaminen on kuitenkin se, jota pitää kaikkialla tukea - työparien, yhtenevien käytäntöjen, 

vapaiden pitämisen mahdollistamisen, naapurialueiden kollegojen ja läänin yhteistyön ynnä muiden tapojen 

avulla 

Hyvä harjoitus, toivottavasti se kantaa hedelmää! 

Osa meistä tekee töitä noiden asioiden parissa päivittäin - arvostan kovasti heidän työtään! 
 
Toivottavasti tämä harjoitus mahdollistaisi jotenkin tämän valvontatyön tekemisen yhtenäistämisen ja 
esim. tuon valtavan kirjaustaakan selventämisen/helpottamisen - se tuska, mikä aiheutuu tapauksen 
vesittyessä jonkun väärän kirjausmenettelyn/sanamuodon tms takia 

Joku vaiheista oli työläs eikä minulla ollut aikaa alkaa etsimään pykäliä ja yksityiskohtia. Tuntuu turhalta 
käyttää liikaa aikaa kuvitteelliseen tapaukseen kun pöydän kulmalla on pino oikeita. Lyhyet kysymykset 
olivat hyviä. Projektin tavoite antaa valvontaan ohjeistusta ja linjausta kansallisesti on todella hieno asia. 
Viimeisen neljän vuoden aikana, jonka olen valvontaa tehnyt, eläinsuojeluvalvonta on kehittynyt huimasti 
omalla alueellani. Itse olen tietenkin kehittynyt työssäni, mutta myös yhteistyökuviot eri viranomaisten 
kanssa ja tullut selkeämpiä toimintamalleja valvontaan. Valvonta tarvitsee ruuvin kiristys työkaluja, muuten 
asioille ei tapahdu mitään osassa eläinsuojelutapauksia. Eläimen ottaminen tilapäiseen hoitoon kunnes 
pitopaikka on vaatimusten mukainen on ollut tehokas herättäjä, mutta tulee kalliiksi valtioille, kun nämä 
rahattomat veijarit eivät maksa laskujaan. Toivotaan selkeämpää toimintamallia voida ottaa eläimet pois 
omistajalta pysyvästi, jos määräykset eivät tehoa. Meidän alueella on hyvä yhteistyö vellien ja poliisien 
kanssa. 

Käsitelty tapaus oli mielestäni sopiva tällaiseen harjoitukseen. Olisin toivonut tehtävän edetessä parempaa 
ohjausta siitä mitä missäkin vaiheessa käsitellään. Nyt tuntui siltä, että helposti olisi kirjoittanut kolmena 
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päivänä hyvin samanlaiset tekstit, kun ei suoraan ohjattu, että keskity vain tarkastuskertomukseen tms. 
Joutui vähän arvailemaan, että kyllä te tässä vaiheessa varmaan haluatte, että vastataan näin. 

Olen todella tyytyväinen, että yhteistä linjaa ollaan alettu etsimään koko Suomessa. Toivon, että tämä ei 
ollut ensimmäinen ja viimeinen harjoitus. Pidän myös tärkeänä, että ilmoitusten tekemiselle kuntalaisten 
taholta tulisi joku yhteinen linjaus ja vaikka puhelinaika ilmoitusten vastaanottamiseen. Minun työmääräni 
on valtava ja minulla ei ole aikaa tehdä yhtäkään turhaa, ihmisten väliseen riitelyyn perustuvaa tarkastusta. 
Minulla ei myöskään ole aikaa tehdä yhtään tarkastusta, joka perustuu viisi vuotta vanhaan epäilykseen 
ongelmasta. 

Toivon, että jatketaan tiivistä yhteistyötä läpi Suomen toisiamme tukien. 

 


