1 VERKKOKYSELYN TULOKSET
1.1 Kyselyyn vastanneiden työkokemus eläinsuojeluvalvonnasta
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Kuinka monta vuotta olet toiminut kunnallisena valvontaeläinlääkärinä,
läänineläinlääkärinä, eläinsuojeluvalvontaa suorittavana kunnaneläinlääkärinä tai
hygieenikkoeläinlääkärinä virkaurasi aikana YHTEENSÄ?
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
0–1 vuotta

10 eläinlääkäriä

2–4 vuotta

23 eläinlääkäriä

5–10 vuotta

35 eläinlääkäriä

10+ vuotta

51 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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1.2 Kyselyyn vastanneiden nykyinen virkatehtävä
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Missä virassa toimit tällä hetkellä?

Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Kunnallinen valvontaeläinlääkäri

38 henkilöä

Kunnaneläinlääkäri (käyttäen osan työajasta eläinsuojeluvalvontaan)

56 henkilöä

Hygieenikkoeläinlääkäri (käyttäen osan työajasta eläinsuojeluvalvontaan)

8 henkilöä

Läänineläinlääkäri

17 henkilöä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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1.3 Kunnan- ja hygieenikkoeläinlääkäreiden valvontatyöhön käyttämä työaika
Kunnaneläinlääkäreille ja hygieenikkoeläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Jos toimit tällä hetkellä kunnaneläinlääkärin tai hygieenikkoeläinlääkärin virassa, kuinka
suuren osan työajastasi käytät eläinsuojeluvalvontaan?
Kunnaneläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 54 kunnaneläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:

46 kunnaneläinlääkäriä käyttää alle 10 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
5 kunnaneläinlääkäriä käyttää n.10–20 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
1 kunnaneläinlääkäri käyttää n.20–30 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
1 kunnaneläinlääkäri käyttää n.30–40 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
0 kunnaneläinlääkäriä käyttää noin 40–50 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
1 kunnaneläinlääkäri käyttää yli 50 % työajastaan eläinsuojeluvalvontaan.
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Hygieenikkoeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 8 hygieenikkoeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:

5 hygieenikkoeläinlääkäriä käyttää työajastaan alle 10 % eläinsuojeluvalvontaan.
3 hygieenikkoeläinlääkäriä käyttää työajastaan noin 10–20 % eläinsuojeluvalvontaan.
Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•

Kunnaneläinlääkärit osallistuvat eläinsuojeluvalvontaan lähinnä päivystysaikana ja silloin,
kun valvontaeläinlääkärit eivät ole saatavilla.

•

Kunnaneläinlääkäreiden joukosta löytyy joitakin yksittäisiä viranhaltijoita, jotka käyttävät
valvontaeläinlääkärisysteemistä huolimatta eläinsuojeluvalvontaan merkittävän osan
työajastaan.

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•

Toimin myös valvontaeläinlääkärin virassa (tulen jatkossakin toimimaan).

•

Suoritan riskiperustaista alkutuotannon elintarvikevalvontaa niin, että tarkastuksia tehdään
yleensä paikallisen valvontaeläinlääkärin kanssa.
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1.4 Eläinsuojelupoliisi-mallin kannatus virkaeläinlääkäreiden keskuudessa
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Helsingin poliisin eläimiin liittyvien tutkintaryhmän kaltaisen ryhmän perustaminen
oman toiminta-alueesi poliisilaitokselle olisi omiaan parantamaan
viranomaisyhteistyötä- ja viranomaistoiminnan tuloksekkuutta eläinsuojeluasioissa.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 virkaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

79 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

23 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

16 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 kunnallisten valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat
seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

27 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

6 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

4 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

12 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

4 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

1 läänineläinlääkäri

Melko paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
”Toimii malliesimerkkinä, nostaa valvonnan tasoa ja uskottavuutta, kannustaa ryhdikkäisiin
toimintatapoihin.”
”Edellisessä valvontaeläinlääkärivirassani, poliisi perusti pienen poliisin sisälle tutkintaan
"elsupoliisin", johon valittiin eläimistä tietävä ja pitävä poliisi. Asiointi aina saman poliisin kanssa oli
helppoa ja huoletonta. Nykyään en tunne virka-alueeni tutkijoita/partioita.”
”En osaa sanoa onko kokonaisrikosmäärien joukossa eläinsuojelurikosten määrä niin suuri, että se
työllistäisi kokonaisen yksikön alueella, jossa toimin. Sitä vastoin koen, että on erittäin hyvä, että
esimerkiksi tutkivien poliisien joukossa ja kenttäpoliiseissa on tietyt henkilöt, joilla on
erityisosaaminen ja kiinnostus eläinsuojeluasioihin. Tämä luo tasa-arvoisemman ja myös eläimiä
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ajatellen oikeudenmukaisemman tuloksen, kun tiedetään mitä on eläinten hyvinvointi ja kuinka
paljon tietyt asiat laskevat eläinten hyvinvointia ja aiheuttavat kärsimystä.”
”Ainakin voisi saada kenttäpuolen poliiseja tehokkaammaksi.”
”Oman toimialueeni poliisilaitoksella eläinsuojelurikostutkinnat on keskitetty tietyille poliiseille.”
”Koen poliisiyhteistyön ainoastaan positiivisena asiana ja sen lisääminen helpottaisi arkista työtä.
Kun poliisi soittaa, koen aina henkistä helpotusta.”
”Myös käräjäoikeuteen pitäisi saada eläinsuojeluasioita hoitavia viranomaisia (syyttäjä ja tuomari)”

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Tutkintaryhmä olisi sikäli hyvä, että siihen kuuluville poliiseille kertyisi osaamista, jota ei tällä
hetkellä oikein ole.”
”Poliisissa olisi tällöin ryhmä, joka olisi elsu-asioiden takana -myös esimies, eikä tutkijoilta vietäisi
mattoa jalkojen alta tutkinnassa kuten nykyään on välillä osan esimiehistä kanssa käynyt. Myös
yhteistyöpalaverit olisi helpompi kohdistaa, kun nyt joku tekee vähän jotain elsua ja sitten joku muu
10% jossain muualla asemalla vähän ja saapa nämä henkilöt sitten yhtaikaa palaveriin, kun heidän
esimiehistönsäkin on eri.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•

Asiakaskunnasta suuri osa päihdeongelmaisia,
Ko. käytäntö ollut alueellamme toiminnassa jo vuosia,
Edes yksi eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi olisi hyvä,
Edes jotain pientä (ei aina suurta),
Järkevää jos ryhmä hoitaisi myös muita kuin eläinsuojeluasioita (muuten yhteiskunnan
varojen väärinkäyttöä).

Yhdessä kommentissa otettiin kantaa mm. yksiköiden toiminta-alueiden kokoon ja
valtakunnallisesti yhteneviin toimintamalleihin seuraavasti:
”Tosin yksiköt maalla tulisi olla niin suuria, jotta ko poliisille tai poliiseille riittäisi tutkittavaa ja sitä
kautta asiantuntemus ja rutiini riittävä. Valtakunnallisestikin olisi hyvä koordinoida tälläistä
toimintaa, jotta linjaukset ja toimintamallit olisivat valtakunnallisesti yhtenevät. Myös koulutus
saataisiin siten koordinoitua paremmin. Monessa paikassa tosin jutut kerätään jo nyt tietyille
tutkijoille, mutta alueet vain ovat liian pieniä, jotta juttuja tulisi riittävästi.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Valvontaeläinlääkärillämme (50% työaika) on kyllä hyvät henkilökohtaiset verkostot jo olemassa,
muilla yksikössämme ei niinkään.”
”Ainakin (alue poistettu) -Suomen alueella tutkinnan toteutuminen on ollut erittäin paljon
riippuvaista poliisissa olevasta viranhaltijasta.”
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1.5 Viranomaisyhteistyöstä tutun Ankkuri-mallin potentiaali eläinsuojelussa
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Viranomaisilla on käytössään ns. Ankkuri-malli lasten ja nuorten rikollisuuden
ehkäisemiseksi. Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri
viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalla. Eri viranomaistoimijat tekevät
tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen
ja osaamisen tiimin käyttöön. Ankkuri-mallia kannattaisi kokeilla myös
eläinsuojeluvalvonnassa, esimerkiksi paikallisen valvontaeläinlääkärin ja poliisin kesken.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

62 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

31 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

19 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

5 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Täysin eri mieltä

1 eläinlääkäri

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

19 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

10 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

6 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

3 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

9 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

5 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

2 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Ensisijaisesti muutoksen tulisi alkaa valvontaa tekevien eläinlääkäreiden suuremmista
tiimeistä,
Myös sosiaali- ja mielenterveyspalvelut mukaan,
Kaikkiin eläinsuojeluilmoituksiin ei tarvitse poliisin tukea vaan esim. kollegan tuki riittää
(parityö välttämätöntä),
Yhdessä poliisiasemalla työskentely ei välttämätöntä (tarvittaessa kuitenkin saatava kiinni
puhelimella),
Voisi olla viikottaisia/kuukausittaisia palavereita elsu-asioihin koulutettujen poliisien
kanssa,
Kannatan yhteistyötä ilman byrokratiaa,
Alueellani tehdään yhteistyötä poliisin, valvontaeläinlääkärin muiden yhteistyötahojen
(sosiaalityö ja eläinsuojeluyhdistykset) kesken,
Sivu 11 / 71

•
•

Kaikki uudistukset tuskaisen työn helpottamiseksi on positiivista kehitystä,
Eläinsuojelurikosten taustalla on melkoisen erilaisia syitä kuin lasten ja nuorten
rikollisuuden taustalla.

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•

Eläimiin kohdistuvat rikokset tutkitusti edeltävät usein ihmisiin kohdistuvia
väkivaltarikoksia,
Poliisin resurssit huomioon ottaen en usko tällaisen mallin voivan toteutua,
Voisi toimia ainoastaan isoissa kaupungeissa (riittävästi toimintaa asioiden ympärillä),
Nuorten tekemiä rikosasioita on huomattavan paljon enemmän kuin toimintaa poliisilta
vaativaa eläin asiaa,
Myös sosiaalipuolen liittäminen tehostaisi eläinsuojeluasioissa (aina ei kärsi vain eläimet
vaan myös ihmiset),
Poliisin myötä saataisiin korostettua enemmän lain osuutta, samalla järjestyslaki mukaan
(ja huumeet, lapsien kohtelu ym.),
Eläinsuojeluasiat ja sosiaaliset ongelmat liittyvät vahvasti yhteen, taustalla useimmiten
asiakkaan oman elämänhallinnan puute, (sosiaaliviranomaiset työhön mukaan),
Tätä se oli uran ensimmäiset vuosikymmenet (nyt uusi ASIA ja uusi nimi)

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Kyllä. Uusia toimintatapoja kannattaa kokeilla, se voi poikia uuden paremman toimintatavan
yhdistäessään eri viranomaisten osaamisalueet.”
”eläinsuojeluasiakkuuksilla on usein tarve monille eri asiantuntijaviranomaisille, kuten sosiaalipuoli
ja ympäristöviranomainen. Useiden asiantuntijoiden yhteistyöllä kierrettä voisi mahdollisesti saada
katkaistua. Olen kyllä kannattanut valvontaeläinlääkärien sijoittamista myös praktikkojen
yhteyteen paremman keskusteluyhteyden takaamiseksi ja siten varhaisen puuttumisen
helpottamiseksi.”
”Resurssikysymys”
”Usein eläintenpidon ongelmat alkavat, kun ihmisen elämän hallinta pettää syystä tai toisesta esim.
taloudellinen ahdinko, terveysongelmat (fyysinen, psyykkinen), kuormittava elämäntilanne, jonka
vuoksi voimavarat lopussa, päihdeongelmat jne. Siksi mukaan tarvittaisiin monissa tapauksissa
myös ihmisten auttajaa.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Toisinaan myös lastensuojelun yhteistyö ja paremmat kanavat siihen suuntaan olisivat hyväksi”
”Tähän tarvitaan kyllä partiot myös mukaan. Tutkijoiden kanssa yhteistyö on hyvä.”
”Eläinsuojeluongelmat liittyvät hyvin usein myös muihin ongelmiin, mm sosiaalisiin ongelmiin.”
_____
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1.6 Poliisin profiloituminen ja tavoitettavuus eläinsuojeluasioissa
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Helsingin poliisi tiedottaa verkkosivuillaan eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmästä ja
rohkaisee ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos herää epäilys eläimen kaltoinkohtelusta. Näissä
tapauksissa ihmisiä kehotetaan tekemään henkilökohtainen ilmoitus Helsingin
poliisilaitoksella tai lähettämällä sähköpostia tutkintaryhmälle. Tällainen toiminta on
omiaan tehostamaan viranomaistoimintaa eläinsuojeluasioissa, joten vastaavanlainen
kansalaisille suunnattu yhteydenottokanava poliisin tavoittamiseksi tulisi ottaa käyttöön
kaikilla Suomen poliisilaitoksilla.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

51 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

31 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

29 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

6 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Täysin eri mieltä

1 eläinlääkäri

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

17 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

10 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Täysin eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

7 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

6 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

4 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:
Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
”Tähän ketjuun olisi tärkeä saada liitettyä myös valvontaeläinlääkärit, koska suurelta osin
eläinsuojeluvalvontaa hoitaa kyseiset viranomaiset.”
”Nykyiset yhteydenottokanavat (sey:n netti-ilmoitus ja kunnaneläinlääkärijärjestelmä) ovat hyvin
saatavilla ja ihmiset käyttävät niitä hyvin. En tiedä, mitä lisää toisi kolmas ilmoituskanava. Poliisin
resurssointi ei tällä hetkellä riitä edes siihen, että ilman erillistä tutkintapyyntöä käytäisiin läpi
eläinsuojelulain 63§ perusteella virkaeläinlääkärin tekemät eläinsuojelupäätökset ja
käynnistettäisiin tutkinta oma-aloitteisesti. Mieluummin panostuksia tähän kuin alkuseulontaan,
joka mielestäni nytkin toimii.”
”Varmasti toimiva ja hyvä ratkaisu, jos eläinsuojeluasioihin erikoistunut tutkintaryhmä olisi
mahdollista perustaa muuallakin. Mikäli vastaanottajilla ei ole kokemusta tai syvällisempää tietoa
eläinsuojeluasioista, voi tämä olla omiaan turhauttamaan ilmoittajia.”
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”Vaatii myös poliisilta paikallistasolla voimakasta panostusta eläinsuojeluasioihin perehtymiseen,
pelkkä yhteydenottokanava ei riitä.”
”Mielestäni kuitenkin ilmoitukset pitäisi tulla valvontaeläinlääkärille, koska poliisin koulutuksella ei
pysty välttämättä arvioimaan eläimen tilannetta täysin. Mutta pääasia, että ilmoitus tulee jollekin
viranomaistaholle.”
”Erinomainen "keksintö" Helsingin poliisissa! Eläinrikokset ovat varmaan sen verran spesifinen osaalue, että erikoistuminen tähän kokonaisuuteen tuottaa hyviä tuloksia. Tämä on myös viesti
suurelle yleisölle: eläimiin kohdistuvat rikokset ovat oikeita rikoksia.”
”Eikö nytkin jo voi kaikkialla Suomessa tehdä netissä ilmoituksen poliisille?”
”Olisi todella hyvä. Asiakkaiden ilmoitukset eivät jäisi pöydälle, mikä nyt helposti käy, varsinkin jos
virkaeläinlääkäri tekee myös praktiikkaa ja muita töitä. Poliisilla eläinlääkäreitä paljon parempi
verkosto ja valmius prosessien kurinalaiseen ja lainmukaiseen hoitamiseen.”
”Tiedon pitäisi tavoittaa tällöin myös valvova taho, eikä jäädä poliisin arkistoon.”
”Ensisijainen ilmoitus tulisi tehdä valvontaeläinlääkärille.”
”Olisi tehokasta, jos kaikki viranomaiset saisivat alusta alkaen tiedon tapauksista. Sähköinen
ilmoitus on helpompi sekä ilmoituksen vastaanottajalle ja ilmoittajalle.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
”Eläinsuojelun päävastuu on edelleen pidettävä eläinten asiantuntijoilla, eli eläinlääkäreillä.
Mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan poliisiin voisi kuitenkin lisätä ilmoitusten määrää, mikä olisi
etu. Lisäksi samalla saataisiin järjestyslain alle kuuluvat siat hoitoon, monesti eläinsuojeluilmoitus ei
itse asiassa kuulukaan eläinsuojelulain, vaan järjestyslain alle.”
”Hyvä että joku muu kanava ottaa yhteyttä kuin 112.”
”Nostaa myös kynnystä aiheettomiin ilmoituksiin, kun poliisi mukana. Antaa poliisille tietoisuuden
päihdetapausten eläinsuojeluongelmista.”
”Aiheettomat ilmoitukset teettävät turhaa työtä. Jokainen ilmoitus pitää käsitellä ja aiheettomien
ilmoitusten olemassaolo tiedostaa ja selvittää ennen suurempia toimia.”
”Joo Ok, MUTTA käydäänkö eläinsuojelueläinlääkärin kanssa tapaukset läpi. Onko eläinten tilanteet
poliisille selviä. Onko tilanteen tulkinta oikea. Palaverit. Hyvä, että on useita kanavia. Hyvä”
”Jos poliisille ei anneta lisäresursseja, ruuhkauttaa varmasti heidän toimintansa. Valituksia on
paljon, läheskään kaikki eivät aiheellisia”

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Tiedon kulkeminen poliisilta myös valvovalle eläinlääkärille on tärkeää.”
”Meidän alueella se tarkoittaisi aivan totaalista myllerrystä, koska osaavia ja eläinsuojelusta
kiinnostuneita poliiseja ei ole.”
”Erittäin kannatettavaa!”
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”Kunhan ilmoituksiin reagoidaan ja ilmoitukset käsitellään/jatkolähetetään, eikä ne jää esim.
epämääräisyyden takia roikkumaan paikkaan x.”
”Toki ei AINOANA toimenpiteenä (kun nyt organisaatio ei toimi tässä asiassa hyvin, vaan poliisissa
saattaa olla vain yksittäisiä "eläinsuojeluhenkisiä" poliiseja jotka tekevät esimiestensä heille
osoittamia töitä. (Huom! erittäin hierarkkinen organisaatio näin ulkopuolisen silmin)”
”Tällä hetkellä alueellani on paha vaje myös valvontaeläinlääkäreistä, joten valvontaa jää
tekemättä, kun ei ole tarjontaa.”
”Kansalaisia tulisi ohjata ensisijaisesti ottamaan yhteyttä alueen valvontaeläinlääkäreihin tai
läänineläinlääkäreihin, joilla on lähtökohtaisesti paremmat valmiudet arvioida asian kiireellisyyttä.
Kiireellisissä asioissa ilta- ja viikonloppuaikaan kanava poliisille on myös erityisen tarpeellinen.
Lisäksi poliisilla tulisi olla riittävä osaaminen akuuttien eläinsuojelutapausten hoitoon.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Poliisin osallistaminen on positiivista erityisesti koskien talouksia ja tapauksia, joissa poliisilla on
joka tapauksessa rooli.”
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1.7 Poliisin tiedonhankinta eläimiin liittyvän vakavan rikollisuuden torjunnassa
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Poliisin tulisi nykyistä useammin suorittaa aktiivista tiedonhankintaa eläimiin liittyvään
järjestäytyneeseen-, rajat ylittävään- ja/tai muuten vaikeasti paljastettavaan
rikollisuuteen liittyen. Tällaisesta rikollisuudesta esimerkkinä koirien laiton
maahantuonti ja Suomessa tapahtuva pentutehtailu.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

69 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

26 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

21 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

3 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

17 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

12 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

8 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

4 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

5 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Ei realistista käsitystä tästä asiasta,
Onko poliisilla resursseja tällaiseen toimintaan (hyvä tiedonhankintamalli sinänsä),
Poliisin suhtautuminen ko. tapausten hoitamiseen parantunut huomattavasti jo parin viime
vuoden aikana,
Omalla alueella ei akuuttia tarvetta (muualla voi olla hyvinkin tarpeellista, tällä hetkellä
aktiivinen tiedonhankinta lähinnä vapaaehtoisten toimijoiden vastuulla).

Yksi valvontaeläinlääkäreistä otti kommentissaan kantaa myös asian kansanterveydellisestä
näkökulmasta:
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”Todella tärkeää. Esille tulevat tapaukset ovat vain jäävuoren huippu ja sen hoitamiseen aivan liian
pienet voimavarat ja huonot työkalut. Ilmiöön liittyy monia kansanterveydellisiä huolia, esim.
eläinten mukanaan tuomien mikrobilääkeresistenttien bakteerien lisääntyminen, ei-toivottujen
loisten tai zoonoosien rantautuminen maahamme. Samalla ehkäistäisiin myös
eläinsuojeluongelmia, joita helposti seuraa, kun hankitaan puoli-ilmainen lemmikki. Sen hoitoon ei
aina olla valmiita panostamaan, ja ongelmien edessä se laitetaan kiertoon tai jopa jätetään
hoitamatta.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Ei riittävän iso asia kokonaisuutena kiinnostaakseen poliisia,
Rangaistukset vähäisiä (talouspuolesta isompia kuin eläinpuolesta), ainoastaan tapausten
talouspuoli kiinnostaa poliisia (ei niinkään eläimet),
Markkinat ovat olleet vapaat,
Asiaa voisi hoitaa jokin muu taho (esim. tähän palkatut eläinlääkärit, jotka toimittaisivat
tiedon poliisille).

Yksi kunnaneläinlääkäreistä esitti asiaan seuraavanlaisen kannanoton:
”TÄMÄ ELÄINSUOJELURIKOSTYYPPI (LAITON TUONTI YM SUSIJUTUT) JUURI
ELÄINSUOJELURIKOSPOLIISIRYHMÄÄN, MUTTA EI NÄITÄ JOKA NIEMEEN JA NOTKOON TARVITA: EI
SUOMEST VOI TEHDÄ POLIISIVALTIOTA JA KAIKKI TUOMITA ( Osa Valvontaeläinlääkäreistä hyvin
jyrkkiä päätöksissään , eläinlääkäreiden on keskusteltava valtakunnallisesti omista eläinsuojelulain
tulkinnoista yhdessä tai oikeusasteilla on paljon linjattavaa eläinsuojelulain tulkinnoissa)”

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Kysymyksessä esitetty rajaus aktiivisen tiedonhankinnan kohteisiin on itse asiassa niin laaja, että
siihen voisi perustaa oman valtakunnallisen osaajaryhmän. Ei siis alueellisten eläinsuojeluryhmien
työksi, koska kaikki taustalla tapahtuva on kentältä pois.”
”En ihan varmuudella tiedä mitä tässä tarkoitetaan, mutta jos tutkintakohteena on nämä
salakuljettajat niin kaikki apu niiden kiinnisaamiseksi ja tuomitsemiseksi olisi vähintäänkin
tervetullutta. Nuo salakuljettajatapaukset ovat todella hankalia jos niin eläinlääkäreille, niin
varmasti myös poliiseille!”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Resurssikysymyksiä,
Vaatii aiheeseen perehtymistä ja omanlaistaan ammattitaitoa,
Pieniltä vaikuttavat puutteet eläinten tuontiasiakirjoissa johtavat järjestäytyneeseen
toimintaan,
Poliisilla on asioihin parempi puuttumismahdollisuus kuin hallintoviranhaltijalla.
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1.8 Poliisin ymmärrys eläinsuojelulain säännöksistä
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Oman paikkakuntasi poliisi hallitsee eläinsuojelulain säännökset hyvin.

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

1 eläinlääkäri

Erittäin paljon samaa mieltä

9 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

24 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

58 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

22 eläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

5 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

6 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

18 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

4 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

2 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

2 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

6 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

5 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

3 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiedon määrä ja aktiivisuus lisääntyy koko ajan,
Kaikilla poliisin rikostutkijoilla ei osaaminen hyvällä tasolla eläinsuojelujutuissa,
Tutkinnanjohtajien osaamisessa eroja,
Partioiden osaamisessa eroja,
Poliisit tekevät eläinsuojeluilmoituksia ei-viranomaistahoille,
Keskivertopoliisi ei juurikaan tunne eläinsuojelu- tai kuljetuslainsäädäntöä,
Haasteet liittyvät hyvän hallinnon tuntemiseen eläinsuojelutarkastusta suorittavana
viranomaisena,
Todella hyvin toimiva yhteistyö poliisin kanssa,
Tutkinnassa tapaukset keskitetään nykyään paljolti samoille henkilöille,
Poliiseista löytyy yksittäisiä loistavia poikkeuksia,
Sivu 24 / 71

•
•
•
•
•
•

Eläinsuojeluasioiden tuntemus kiinni omasta asenteesta ja harrastuneisuudesta,
Sama asiakaskunta työllistänee poliisia myös lastensuojelussa,
Kenttäpoliisit eivät tiedä olevansa eläinsuojeluviranomaisia,
Eläinsuojelurikostutkintaa tekevät tutkijat hallitsevat säännökset (kenttäjohtaja ja partiot
eivät lainkaan),
Esitutkinta etenee nopeammin poliisin nähtyä itse eläimen kaltoin kohtelun
(valvontaeläinlääkärin tehdessä tutkintapyynnön asiassa voi mennä vuosia),
Edelleen ollaan kaukana riittävästä tiedon tasosta.

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieni paikkakunta (ei edes omaa poliisia),
Poliisi ollut paikalla lähinnä eläinlääkärin turvana ja todistajana (oven avaajana),
valvontatehtävä jätetty eläinlääkärin tehtäväksi,
Tärkeää lisätä poliisin kenttäjohtajien (alipäällystö) ja yleisjohtajien koulutusta,
Vastuun siirtäminen eläinlääkäreille (vaikka asia vaatisi myös poliisia),
Organisaatiomuutoksen takia ainoa eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi lähtenyt
muualle,
Yhteistyö poliisin kanssa ollut erittäin vähäistä,
Osa poliiseista ei tiedä olevansa eläinsuojeluviranomaisia,
Asenteellisuutta,
Vastuun välttelyä esimerkiksi koirien lopettamista vaativissa tapauksissa,
Vaihtelua poliisihenkilöiden kesken,
Välinpitämätön suhtautuminen,
Poliisilta unohtuu eläinten hyvinvoinnin valvominen esimerkiksi kotikeikoilla,
Yhteistyötä tehty pitkään (paikalliskokouksia poliisin kanssa),
Ei tietoa poliisin osaamisesta (ollut lähes mahdotonta saada heitä käynneille mukaan virkaavuksi),

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Runsasta vaihtelua eri poliisihenkilöiden ja alueiden kesken,
Poliisin esimiesten suhtautuminen eläinsuojeluasioihin vaihtelee paljon,
Poliisi viittaa muihin työtehtäviin (resurssipula),
Tapauksia pallotellaan poliisin ja valvontaeläinlääkärin kesken,
Kohtuuttoman pitkä aika tarkastuksesta käräjille,
Keskimääräisesti asiat edenneet (ja virka-apua saatu),
Poliisi auttaa, mutta ei tunne lainsäädäntöä riittävästi.

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Kentällä toimivien partioiden osaamisessa paljon eroja,
Osa partioista jättää eläinlääkärin toisinaan oman onnensa nojaan,
Positiivisia poikkeuksia löytyy,
Poliisin tukiverkon saaminen jatkuvaan yhteistyöhön olisi hienoa,
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•
•
•
•
•

Eläinsuojelulainsäädäntö ulkoistetaan pois tehtävien priorisoimisen myötä,
Tutkijat hallitsevat (partiot eivät),
Partiot unohtavat olevansa eläinsuojeluviranomaisia,
Huostaanottopaperit jäävät partioilta toisinaan tekemättä,
Valmiita kaavakkeita 44 §:n toimenpiteiden suorittamiseksi ei aina käytetä.
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1.9 Poliisin kiinnostus eläinsuojeluasioita kohtaan
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Oman paikkakuntasi poliisi on kiinnostunut eläinsuojeluasioista.

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

6 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

10 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

41 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

48 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

11 eläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

3 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

3 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

12 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

11 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

4 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

2 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

8 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

5 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Täysin eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakauma:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:
Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aina saatu virka-apua ja työhön suhtauduttu positiivisesti (mukava työskennellä pienen
paikkakunnan tuttujen poliisien kanssa),
Erittäin paljon vaihtelua,
Riittävän perusteellisella selvittämisellä poliisi aktivoituu,
Kansalaisten vaikea saada eläinsuojelujuttuja poliisille läpi vakavissakaan tapauksissa,
Pääsääntöisesti tieto eläinsuojelulainsäädännöstä ja kunkin virkamiehen roolista
eläinsuojeluasioissa melko vähäistä,
Hyvät yhteydet poliisiin (yhteistyöhaluinen tutkija poliisissa),
Annettu koulutusta poliiseille eläinsuojelupäätösten tekemisessä,
Ei osaa sanoa (poliiseja ei näy koulutuksissa),
Virka-apua saatu sitä pyydettäessä,
Myös eläinsuojelulainsäännön vastaisia tekoja pitäisi tutkia ja ehkäistä,
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•
•
•
•

Monet väkivaltarikolliset aloittavat ”uransa” eläimiä rääkkäämällä,
Kenttäpoliisit eivät ole kiinnostuneita (eläinsuojelujuttujen tutkijat ovat),
Poliisi ei ole vähätellyt eläinlääkärin työtä,
Yleisesti ottaen poliisille on perusteltava tarkoin heidän tärkeytensä eläinsuojelutapausten
hoidossa.

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resursseja liian vähän (toimialueella vain yksi poliisipartio),
Poliisi haluton antamaan virka-apua ja ottamaan vastuuta eläinten kuljetuksista,
Poliisin tilannekeskuksen johtajan mukaan poliisi ei kuljeta eläimiä,
Kiinnostus vaihtelee henkilöittäin,
Poliisin määrän vähentämisen takia eläinsuojeluasioiden hoito ei mahdu prioriteettien
kärkeen,
Poliisin saaminen mukaan käynneille on yleensä järjestynyt kohtuullisella aikataululla,
Valtaosa poliiseista suhtautuu tapauksiin asianmukaisella vakavuudella,
Eläinsuojelutehtävien vähättelyä tullut vastaan vain kerran,
Poliisi välttelee vastuuta eläinsuojelutehtävillä,
Passiivisuus poliisin tietoon saatetun tapauksen hoitamisessa,
Poliisi ei lähde mukaan tehtäville eläinlääkärin yrityksistä huolimatta,
Poliisilla ei mahdollisuutta valikoida tehtäviään.

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•

Suurta vaihtelua kiinnostuksessa henkilöiden ja alueiden kesken,
Yhteistyökokoustenkin saaminen on haastavaa,
Poliisiorganisaatiossa ei tapahdu oppimista tai jalkauttamista,
Poliisilla on resurssipula,
Pitkien välimatkojenkin takia eläinsuojelutehtävät priorisoituvat matalalle,
Valvontaeläinlääkäreiden toisinaan vaikea saada poliisia mukaansa tarkastuksille,
Poliisin kanssa tehdään yhteistyötä ja pidetään palavereita säännöllisesti,
Periaatteessa poliisilla vaikuttaisi olevan kiinnostusta eläinsuojeluasioihin.

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Suurta vaihtelua henkilöiden kesken (yksi tutkija erinomainen, kenttäpoliisit kirjavaa
joukkoa),
Kenttäpoliiseista ei hirveästi apua,
Asia on täysin poliisin viranhaltijasta ja tämän esimiehestä riippuvainen,
Tutkijat ovat kiinnostuneita ja osa partioistakin (varsinkin koiranohjaajat).
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1.10 Poliisin läsnäolon tarve epäilyyn perustuvilla eläinsuojelutarkastuksilla
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Eläinsuojelutapauksiin puuttuminen tehostuu, jos eläinsuojeluasioihin perehtynyt poliisi
osallistuu TARVITTAESSA eläinsuojelutarkastusten suorittamiseen heti alusta lähtien ja
käynnistää rikostutkinnan jo eläinsuojelutarkastuksen aikana.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

77 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

31 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

9 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

2 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

26 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

3 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

10 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

3 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

3 läänineläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
”Olen aikaisemmin työskennellyt vähän yli vuoden alueella, jossa oli olemassa juuri tämän kaltainen
yhteistyö poliisin kanssa. Tämä helpotti ja nopeutti toimintaa, koska poliisi pystyi tarkastuksen
perusteella puuttumaan asioihin omalta osaltaan (mm. määräämällä asianosaiselle sakkoja) tai
juurikin käynnistämään rikostutkinnan saman tien.”
”Itse kokenut tämän erittäin hyväksi toimintatavaksi.”
”Jos sana TARVITTAESSA poistetaan, olen täysin samaa mieltä.”
”Saadaan vaikeat tapaukset nopeasti liikkeelle ja päätökseen. Poliisi voi olla paljon objektiivisempi
viranomainen kuin virkaeläinlääkäri, joka joutuu työskentelemään monien sellaisten paineiden alla,
jotka käytännössä vaikuttavat tapausten hoitamiseen vaikkei pitäisi/saisi.”
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”Eläinlääkärin työtä helpottaisi paljon, jos heti paikan päällä saisi tietää, onko kysymys tutkinnan
alaisesta tehtävästä vai jääkö jutun hoitaminen siihen käyntiin.
”Valvonnan vaikuttavuutta nykyisellään heikentää se viive, mikä syntyy eläinsuojelukäynnin ja
mahdollisen rikostuomion välillä. Myös suora sakottamien olisi hyvä ja nopea keino edistää asioita.
Tutkinta vaatisi paljon nykyistä parempaa ammattitaitoa. Nykyisin eläinlääkärin täytyy olla todella
aktiivinen ja ammattitaitoinen syöttäessään poliisille tietoja tai tehdessään tutkintapyyntöä. Asioita
jää huomiotta helposti ja esim. kuvamateriaalin käyttö voisi olla parempaa.”
”Nimenomaan jossain tapauksissa.”
”Voi toimia, mutta epäilen että poliisille aiheutuu aika paljon turhaa työtä.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
”Uskon, että tehostuisi. En kuitenkaan usko, että nykyisillä resursseilla tällainen tilanne olisi
käytännössä mahdollinen.”
”Poliisilla on varmasti lähtökohtaisesti paremmat edellytykset riittävän ja oikeanlaisen
todistusaineiston keräämiseen, kuin eläinlääkärin tutkinnon perusteella.”
”En halua käynnille mukaan asiaan perehtymätöntä poliisia.”
”Tarvittaessa poliisin osallistuminen käynnille nopeuttaa poliisin tutkintaa, mikäli aihetta
rikostutkintaan on.”
”Ongelma on sanan "TARVITTAESSA" määritys: usein väitetään ilmoituksessa, että eläimen hoitaja
on esim. alkoholisoitunut, aggressiivinen, aseistautunut, ja eläin on hakattu ja kuolemassa nälkään,
mutta lopuksi omistajan kanssa voidaan puhua ihan rauhassa ja eläimellä ei ole hätää. Eli milloin
otetaan poliisin mukaan.”
Myös seuraavat kommentit esitettiin:
•
•
•
•
•
•

Tarvitaan etenkin syvissä vaikeuksissa & laitonta toimintaa harjoittavissa suurkenneleissä,
Tuotantoeläintiloilla tunnelma voi myös pahentua poliisin kanssa,
Valvontatyötä tekevällä olisi hyvä olla yhteys eläinsuojeluasioita ymmärtävään poliisiin
(joka voisi antaa vinkkejä esim. näytön hankkimisesta),
Yhteys osaavaan poliisiin vähentäisi eläinlääkäreiden ylilyöntejä.
Suomessa opetetaan hallintolain vastaista tarkastuskäyntikulttuuria kertomalla, että kaikki
ilmoituksen perusteella tehtävät käynnit suoritetaan ilman ennakkoilmoitusta.
Yhteistyö Välitä viljelijästä-toimijoiden kanssa on tärkeää. Vastaajan mukaan poliisin
osallistuminen, oikeuteen vienti ja viljelijätukien menettäminen ei ole aina hyvä ratkaisu.

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Toisesta tarkastuskäynnistä alkaen, koska poliisia on turha pyytää ensimmäiselle käynnille, joka
voikin olla aiheeton käynti (asiat kunnossa). Mutta silloinhan on jo edellisen käynnin poikimien
määräysten toimeenpanosta kyse, joten poliisi voisi tilanteen mukaan aloittaa tutkinnan tai
sakottaa vähäisemmissä asioissa paikan päällä, jolloin prosessi siltä osin nopeutuisi.”
”Tämä olisi todella hienoa!”
Sivu 34 / 71

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Kunnalliset eläinsuojeluvalvonnan virat tulisi siirtää poliisihallinnon alle. Lisäisi myös
eläinsuojeluvalvonnan eläinlääkärien työturvallisuutta.”
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Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Kuinka suuressa osassa epäilyyn perustuneista eläinsuojelutarkastuksista olet kokenut
sellaista henkistä tai fyysistä uhkaa, että poliisin läsnäolo tarkastuksella on/olisi ollut
tarpeen?

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Alle 10%

64 eläinlääkäriä

10-20%

28 eläinlääkäriä

20-30%

11 eläinlääkäriä

30-40%

10 eläinlääkäriä

50% tai enemmän

6 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakautuivat seuraavasti:
Alle 10%

19 valvontaeläinlääkäriä

10-20%

11 valvontaeläinlääkäriä

20-30%

4 valvontaeläinlääkäriä

30-40%

3 valvontaeläinlääkäriä

50% tai enemmän

1 valvontaeläinlääkäri

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakautuivat seuraavasti:
Alle 10%

8 läänineläinlääkäriä

10-20%

3 läänineläinlääkäriä

20-30%

2 läänineläinlääkäriä

30-40%

1 läänineläinlääkäri

50% tai enemmän

3 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parityöskentely vähentää henkisen ja fyysisen uhkan kuormittavuutta,
Muutaman kerran vuodessa turvauduttava poliisin apuun,
Asiakkaat usein päihdeongelmaisia ja sekavasti käyttäytyviä,
Poliisin läsnäolo rauhoittaa tilanteessa (mutta kauppojen jonoissa yms. eläinten omistajat
jatkavat uhkaavaa käyttäytymistään),
Haja-asutusalueiden tuotantoeläintilojen käynneillä poliisia ei tarvita usein (mutta näissä
harvoissa tapauksissa poliisin osallistuminen todella tärkeää),
Haja-asutusalueiden marihuanaviljelijät pitävät taistelurotuisia koiria liiketoimintansa
turvaamisen takia,
Lyhyen työuran aikana koettu henkistä ja fyysistä väkivaltaa,
Päivittäinen pelko uusista ilmoituksista,
Työpäivän aikana kohdatut pelottavat tilanteet seuraavat kotiin.
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Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•

Useita eläinsuojelutapauksia ei voida hoitaa ilman poliisin läsnäoloa,
Päivystysaikaiset eläinsuojelukäynnit liittyvät valitettavan usein päihteiden käyttöön,
Ymmärrys uhasta tulee toisinaan vasta jälkikäteen,
Uhkatilanteista aiheutuneet pelot seuraavat kotiin,
Yleensä valvontaeläinlääkärit hoitavat vaarallisemmat hommat,
Alue- ja ihmistuntemus ja palveluasenne auttaa tapausten hoidossa (ei tuomio edellä).

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Vain kriittiset tapaukset tulevat läänineläinlääkäreille (kun kunnalliset viranomaiset ovat jo
tehneet voitavansa),
Ahtaalla olevat ihmiset voivat käyttäytyä arvaamattomasti (rauhallisiksikin tiedetyt),
Aluehallintovirastossa tehdään suurin osa eläinsuojelutarkastuksista parityönä (vähentää
vaaraa fyysisestä pahoinpitelystä),
Henkisesti vaikeita tilanteita on satunnaisesti parityöskentelystä huolimatta,
Suurin osa epäilyyn perustuvista tarkastuksista menee kunnallisen valvonnan tehtäväksi,
Aluehallintoviraston otantatarkastukset ovat lähtökohtaisesti normaalitiloja (tilanne on eri
kuin epäilyyn perustuvien tarkastusten kanssa),
Pääsääntöisesti ei epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia (tämän takia annettu
prosentti voi olla normaalia suurempi).

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•

Erityisesti kiireisissä tapauksissa usein huumeidenkäyttäjiä ja rikollisia (uhkan pelko
tarkastuksilla ja yksityiselämässä lisääntyy erityisesti käytettäessä 44 §).
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Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Kuinka suuressa osassa epäilyyn perustuneista eläinsuojelutarkastuksista olet kokenut,
että tapauksen kroonistumisen (tai kroonistumisvaaran), tutkinnallisten syiden, tai
muiden näihin rinnastettavan syyn takia poliisin läsnäolo tarkastuksella on/olisi tuonut
lisäarvoa ko. eläinsuojelutapauksen hoitamiseen?

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Alle 10%

27 eläinlääkäriä

10-20%

27 eläinlääkäriä

20-30%

31 eläinlääkäriä

30-40%

15 eläinlääkäriä

50% tai enemmän

19 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Alle 10%

7 valvontaeläinlääkäriä

10-20%

10 valvontaeläinlääkäriä

20-30%

12 valvontaeläinlääkäriä

30-40%

6 valvontaeläinlääkäriä

50% tai enemmän

3 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Alle 10%

3 läänineläinlääkäriä

10-20%

4 läänineläinlääkäriä

20-30%

1 läänineläinlääkäri

30-40%

3 läänineläinlääkäriä

50% tai enemmän

6 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kroonisten tapausten määrä suhteessa tapausten kokonaismäärään vähäinen,
Kroonisissa tapauksissa tutkinta hyötyisi nähtyään tapauksen todellisuuden omin silmin,
Prosentti täysin hihasta vedetty,
Tiimityöskentely vähentäisi "näpertelyä" ja toisi vipuvartta asioiden hoitoon,
Tuntemuksen mukaan poliisin läsnäolo muistakin kuin turvaamissyistä auttaisi viestin
perille menemisessä,
Paikan päällä kirjoitetut sakot tehostaisivat toimintaa,
Poliisin tuki olisi tärkeää, vaikka tarkastuksella olisi kaksi eläinlääkäriä,
Huoli poliisin resursseista,
Rikospaikkatutkinta jäänyt kouluttamattomille maallikoille (eläinlääkäreille),
Eläinlääkäreiden suorittama dokumentointi ei vastaa poliisin osaamista,
Eläinlääkäreitä pidetään ”kukkahattutäteinä” (ei viranomaisina),
Poliisin läsnäolo tuo uskottavuutta,
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•
•
•
•

Poliisin kirjoittamat sakot tehokkaampia kuin eläinlääkäreiden antamat määräykset,
Viranomaisyhteistyö tärkeää tapauksen alusta alkaen,
Ahdistuksen tunteita päätöksenteon kasautumisesta yksin eläinlääkärin harteille,
Suurin osa eläinsuojelun työtehtävistä on kroonistunut tai kroonistuu virkatyön edetessä.

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Tutkinnallisten syiden takia poliisin olisi hyvä toisinaan mukana,
Poliisi nojaa nykyisellään paikalla käyneen eläinlääkärin substanssiosaamiseen (vaikeuttaa
joskus jutun edistymistä oikeuteen saakka),
Poliisin läsnäolo antaa työrauhan tarkastuksen tekemiseen (asioita ei jää huomaamatta tai
toisaalta ei tule tehtyä hätäisiä johtopäätöksiä),
Eläinten omistaja ei päästä eläintiloihin,
Eläinten omistaja ei ole paikalla,
Poliisin läsnäololla ihmeellisen rauhoittava vaikutus asiakkaaseen,
Poliisi tuo lisää arvovaltaa ja mahdollistaa suoremman tien taloudellisiin sanktioihin.

Yksi kunnaneläinlääkäreistä totesi mielipiteenään näin:
”Tee hyvä ja perusteellinen eläinsuojelutarkastus. Perusta asiat mittauksiin (painot,
päiväkasvut karsinamitat), valokuviin. Kuulet alusta lähtein toimijaa kunnolla, Open
Questions. Huolellinen eläinsuojelupäätös. Yhteys poliisiin jo ennen esitutkintaa, pyydät
päästä tutkintaan, yhteys myös syyttäjään. TOKI POLIISIN läsnäolo jo tarkastuksella auttaa,
valokuvat suoraan poliisin avulla pöytäkirjoihin.”

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”En pääsääntöisesti tee epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia, minkä vuoksi prosentti on
mahdollisesti normaalia suurempi.”
”Kun etukäteen on tiedossa, että ongelmia on ollut ohjaus- ja määräyskerroista huolimatta, on
tutkintalinjan avaaminen paikan päällä hyvä tapa edistää a) tutkintaa b) eläinten tilannetta”
”Alhainen prosentti johtuu lyhyestä virkaurastani läänineläinlääkärinä. Poliisin läsnäolo on
arvokasta eläinsuojelutapauksissa. Roolituksen pitää olla selvä kaikille mukana oleville
viranomaisille. Esimerkkinä tästä se, että poliisi ei kommentoi eläinlääkärin toimintaa eikä
eläinlääkäri poliisin.”
”Poliisin tekemä teknisen tutkinnan aloittaminen ja rikosilmoituksen kirjaaminen järjestelmään
nopeuttaa eläinsuojeluasioiden etenemistä esitutkintaan. Olisi erittäin tärkeää, että poliisilla olisi
paikalla ollessaan mahdollisuus myös aloittaa tekninen tutkinta ja/tai puhuttaa kohdetta
tarvittavien tietojen saamiseksi. Virka-avun antamisen lisäksi. Autossa istuva poliisi ei auta
tilannetta, jos tarkastuksen kohde huutaa ja räyhää valvontaa suorittaville sisätiloissa.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•

Lähes kaikissa lain rikkomistapauksissa tulisi olla mukana myös esitutkintaa tekevä
viranomainen,
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•
•
•

Poliisilla on rooli hallintopäätöksiin ja esitutkintaan osallistuvana viranomaisena,
Vain kerran saatu tutkijat mukaan viiden vuoden aikana (tarve 5-10 kertaa vuodessa),
Kuuluvat valvontaeläinlääkärin tehtäviin
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1.11 Virka-apusäännöksen merkitys viranomaisyhteistyön tehokkuuteen
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Eläinsuojeluasioihin liittyvä viranomaisyhteistyö tehostuu, kun eläinlääkärit ja poliisit
alkavat tekemään nykyistä enemmän yhteisiä eläinsuojelutarkastuksia ILMAN virkaapusäännöksen- ja siihen liittyvän kirjallisen virka-apupyynnön käyttöä.
Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

78 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

20 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

16 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

2 eläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Täysin eri mieltä

2 eläinlääkäriä

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

20 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

9 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

10 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

4 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

1 läänineläinlääkäri

Melko paljon eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

1 läänineläinlääkäri

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
”Virka-apupyyntö ei ole ongelma, virka-apua saa pyytäessään ja pyyntömenettely ei rasita (helppo
lähettää sähköpostitse ja vastaus tulee välittömästi). Tällöin saa virka-apua TURVAAMAAN
TARKASTUSTA. Se puoli siis toimii. Jos kuitenkin haluaisi virka-apua siinä merkityksessä, että poliisi
tulisi käynnistämään mahdollista rikostutkintaa, tämä puoli ei ole käytössä.”
”Suora yhteys eläinsuojelua hoitavaan poliisiin helpottaisi ja nopeuttaisi työtä.”
”Olisi tärkeää helpottaa yhteistyötä kaikin tavoin.”
”Eläimen omistajalle poliisin läsnäolo voi olla raskasta, mutta olisi hyvä, jos poliiseja saisi
helpommin mukaan tarkastuksille.”
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”Omalla alueellani virka-apupyyntö on toiminut erittäin hyvin tähän asti. Toki yhteistyön
tiivistäminen tehostaa valvontaa ennestään, mutta en koe tämänhetkistäkään käytäntöä huonona.
Toki poliisin puolella saataisiin varmaan suunnattua eläinsuojelua voimakkaammin niille henkilöille,
joita asia enemmän kiinnostaa edellä esitetyllä tavalla. Tämä tukee myös valvontaeläinlääkärin
toimintaa.”
”Hyvin usein olisi tarpeellista saada tietoa kohteesta (onko turvallista mennä ilman poliisia esim.).”
”Virka-apupyynnössähän yleensä pyydetään "poistamaan este ja turvaamaan tarkastus", mikä
johtaa siihen, että poliisi ei tee muuta. Itse asiassa poliisit saattavat pelätä olevansa kahdessa
roolissa (turvaaja ja esitutkintaviranomainen), jos tekisivät muuta kuin em. esteen poistamisen ja
tarkastuksen turvaamisen. Jos virka-apustatuksella paikalla ollut poliisi tekisi jotain muuta,
vodaanko vaikkapa poliisin tuolloin hankkimat todisteet mitätöidä oikeudessa?”
”Viranomaisyhteistyö tehostuu, mutta ei välttämättä eläinsuojelutarkastusten teko.
Valvontaeläinlääkärin tehdessä tarkastuksia yksin ei tarkastus ole riippuvainen eri viranomaisten
aikataulujen yhteensovittamisista.”
”Ehkä tässä tapauksessa isoin merkitys on sillä, että on olemassa joku poliisi, joka on vapaammin
käytettävissä eläinsuojelutapauksiin, kuin että sen virka-apupyyntölomakkeen voi jättää
täyttämättä. Ei lomakkeen täyttö kauaa vie. Poliisin käyttöä nykyisessä systeemissä vähentää se,
että joutuu oikeasti miettimään, että ihanko tosi joku yrittää estää tarkastuksen suorittamisen,
jotta kehtaan lähettää virka-apupyynnön.”
”Meillä virka-apupyynnön (kirjallisen) on voinut toimittaa myös jälkikäteen, joten yhteistyö/virkaapu ei ole ollut koskaan siitä kiinni. Toki pyynnön kirjoittamiseen ennen tai jälkeen käynnin menee
aikaa, joten jos sitä ei tarvitsisi lainkaan tehdä, voisi sen työajan käyttää muihin asioihin.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
”Onnistuu vain, mikäli poliisin puolelle löydetään yksilöt, jotka oikeasti ovat aiheesta kiinnostuneita
ja heillä on vapaus sekä resurssit toimia nopealla aikataululla.”
Yksi kunnaneläinlääkäreistä toi esille, että toimi uransa ensimmäiset kaksi vuosikymmentä juuri
näin. Hän ei tehnyt ensimmäistäkään virka-apupyyntöä toimialueellaan. Hän soitti paikallispoliisille
ja puhelinpalaverin seurauksena joku poliiseista lähti tarvittaessa mukaan. Sitten kaikki
poliisiasemat yhdistettiin alueen keskeiseen poliisilaitokseen, jonka seurauksena piti tehdä virkaapupyyntö ja osoittaa suuri viranomaiseen kohdistuva uhka tavallisen partion saadakseen. Partiota
sai odottaa tuntikaupalla ja asiat mutkistuivat. Kyseinen eläinlääkäri oppi hoitamaan tarkastukset
yksin, ystävällisesti, huumoriin ja ihmistuntemukseen luottaen, kieli keskellä suuta, puhelinlinja auki
kollegalle ja auto nokka lähtösuuntaan kohti parkkeerattuna. Asiat hoituivat.

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Ei virka-apupyyntö ole viranomaisyhteistyötä millään lailla tehottomaksi tehnyt. Eikä sen
puuttuminen varmasti tehosta yhteistyötä, mutta saattaa hieman lisätä yhteistarkastusten
määrää.”

Sivu 48 / 71

”Pitää sopia käytännöt etukäteen ja tällöin paperien lähettely voidaan minimoida ("turhaan" ei pidä
poliisia rasittaa) Säännöllinen palaveri asiasta/elsuun liittyvistä tulee liittää tähän toimintatapaan,
ettei lipsu epäkäytännölliseksi.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Kunnalliset eläinsuojeluvalvonnan virat tulisi siirtää poliisihallinnon alle. Lisäisi myös
eläinsuojeluvalvonnan eläinlääkärien työturvallisuutta.”
”Meiltä on evätty virka-apu, sillä perusteella, että uhkaa ei ole ollut. Tikessä olivat todenneet, että
tutkijoita ehkä olisi tarvittu. Kyseessä oli 44 § perusteella tehty eläinten joukkolopetus.”

Sivu 49 / 71

1.12 Eläinsuojelulain 63 §:n mukainen ilmoitus
Eläinlääkäreiltä kysyttiin seuraava kysymys:

Eläinsuojeluvalvontaa suorittavat eläinlääkärit eivät aina tee eläinsuojelulaki 63 §:n
mukaista ilmoitusta poliisille epäillystä eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen
säännösten rikkomisesta, vaikka tämä velvollisuus on kirjattu lakiin ehdottomana. Mitkä
seikat mielestäsi vaikuttavat siihen, että ESL 63 §:ssä tarkoitettua ilmoitusmekanismia ei
kaikissa tapauksissa käytetä?

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt (muistisairas vanhus, teon vähäisyys yms.)

56 eläinlääkäriä

Poliisin passiivisuus eläinsuojeluasioissa (poliisi ei kuitenkaan reagoisi ilm.)

38 eläinlääkäriä

Poliisin aktiivisuus eläinsuojeluasioissa (ilmoittaja saattaisi joutua todistam. asiassa)

1 eläinlääkäri

Pelko eläimen omistajan negatiiv. suhtautumisesta ilm. tekijää kohtaan

3 eläinlääkäriä
21 eläinlääkäriä

Jokin muu syy

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt (muistisairas vanhus, teon vähäisyys yms)

17 eläinlääkäriä

Poliisin passiivisuus eläinsuojeluasioissa (poliisi ei kuitenkaan reagoisi ilm.)

10 eläinlääkäriä

Poliisin aktiivisuus eläinsuojeluasioissa (ilmoittaja saattaisi joutua todistam. asiassa)

0 eläinlääkäriä

Pelko eläimen omistajan negatiiv. suhtautumisesta ilm. tekijää kohtaan

1 eläinlääkäri
10 eläinlääkäriä

Jokin muu syy

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt (muistisairas vanhus, teon vähäisyys yms)

8 eläinlääkäriä

Poliisin passiivisuus eläinsuojeluasioissa (poliisi ei kuitenkaan reagoisi ilm.)

5 eläinlääkäriä

Poliisin aktiivisuus eläinsuojeluasioissa (ilmoittaja saattaisi joutua todistam. asiassa)

1 eläinlääkäri

Pelko eläimen omistajan negatiiv. suhtautumisesta ilm. tekijää kohtaan

1 eläinlääkäri

Jokin muu syy

2 eläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resurssien puutteeseen liittyvä kiire,
Muistamattomuus säännöksen olemassaolosta,
Epätietoisuus,
Säännöksen väheksyminen,
Mielipide-erot poliisille tehtävän ilmoituskynnyksen tarkoituksenmukaisuudesta,
Oman asiakaskunnan suojeleminen,
Henkinen velttous,
Mahdollisuus lakaista asiat maton alle,
Valvontaeläinlääkärin henkilöityminen,
Julkinen paine,
Tuen puute vaikeissa tapauksissa,
Tutkintapyynnön tekemisen ajallinen rasite,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teon vähäisyys,
Kokemuspohja poliisin reagoimisesta aiemmin tehtyihin ilmoituksiin,
Poliisin puhumattomuus ilmoituksen tekemisestä johtuvista seurauksista poliisin puolella,
Poliisin tilastollinen toimimattomuus ilmoitusten johdosta,
Työyhteisön taholta tuleva painostus,
Pelko eläimen omistajaan liittyen,
Huoli poliisin resursseista,
Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt,
Inhimillisyyteen liittyvät syyt,
Eläinlääkärikunnassa vallinnut puhumalla hoitamisen (ja villaisella painamisen) kulttuuri ja
Aluehallintoviraston kannustaminen neuvojen antamiseen määräysten sijasta (myös
säännösten rikkomistapauksissa).

Yksi valvontaeläinlääkäreistä totesi asiaan liittyen muun muassa seuraavaa:
”Aina on muistettava, että poliisi tutkii ja arvioi, onko rikos tai rikkomus tapahtunut. Syyttäjä arvioi
syytteen nostamisen tarpeen ja oikeus tuomitsee. Eläinlääkärin tehtävä ei ole pohtia lieventäviä
seikkoja tms. Suutari pysyköön lestissään.”
Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt,
Poliisin passiivisuus ja siitä johtuva motivaation puute,
Poliisin oma ilmoitus resurssien vähyydestä (eivät tämän takia yleensä pysty reagoimaan
ilmoituksiin),
Tietämättömyys säännöksen ehdottomuudesta,
Kunnaneläinlääkärin kiireet,
Hoitotyön ja valvontatyön sekoittumisesta aiheutuvat ongelmat,
Poliisin ymmärtämättömyys ilmoituksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä,
Pinttynyt kulttuuri,
Poliisin resurssien järkevä käyttö,
Haasteet poliisin tavoittamisessa sähköpostitse,
Piittaamattomuus lain noudattamisesta,
Lisätyön tuoma hankaluus ja oma passiivisuus.
Poliisi laittaa eläinlääkäreiden tekemiä ilmoituksia suoraan roskiin.

Osa asiaa kommentoineista kertoi, että heidän alueellaan ilmoitukset tehdään pääsääntöisesti aina.
Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Teon vähäisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt,
Poliisin vähäisten resurssien kohdentamisen vaativiin eläinsuojelutapauksiin,
Eläinlääkäreiden tietämättömyys säännöksen velvoittavuudesta,
Poliisin passiivisuus esitutkinnan aloittamisen suhteen,
Eläinlääkäreiden reagoimattomuus ennen kuin asia on edennyt jonkinlaiseen
pakkotoimeen,
Inhimillisyyteen liittyvät syyt.
Poliisin edustajan toteamus: eivät halua ko. ilmoituksia lainkaan.
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Yhdessä kommentissa todettiin, että ko. eläinlääkärin edustamassa AVI:ssa ilmoitus tehdään
kaikissa tapauksissa.
Yksi vastanneista totesi, että esimerkiksi eläinten lääkitsemistä koskevassa laissa on annettu
viranomaiselle harkinnanvaraa ilmoituksen tekemisessä poliisille.
Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Eläinlääkärin kiire,
Ajattelemattomuus,
Kokemattomuus vakavammista eläinsuojelutapauksista,
Tarkoituksenmukaisten toimistolaitteiden puute,
Tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt,
Poliisin tutkinnan suuri viive (tutkinta ei auta eläintä),
Vähäiset rikosoikeudelliset seuraamukset.

Myös hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentit sisälsivät toteamuksen, että 99% tapauksista
ilmoitetaan poliisille.
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1.13 Virkaeläinlääkäreiden työssäjaksaminen ja poliisin tuen merkitys
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Oletko kokenut voimattomuuden tunteita eläinsuojelutehtäviesi hoitoon liittyen?

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 virkaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Koko ajan

4 eläinlääkäriä

Erittäin usein

32 eläinlääkäriä

Melko usein

56 eläinlääkäriä

Melko harvoin

19 eläinlääkäriä

Erittäin harvoin

7 eläinlääkäriä

En lainkaan

1 eläinlääkäri

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Koko ajan

3 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin usein

13 valvontaeläinlääkäriä

Melko usein

18 valvontaeläinlääkäriä

Melko harvoin

4 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin harvoin

0 valvontaeläinlääkäriä

En lainkaan

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Koko ajan

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin usein

3 läänineläinlääkäriä

Melko usein

7 läänineläinlääkäriä

Melko harvoin

6 läänineläinlääkäriä

Erittäin harvoin

1 läänineläinlääkäri

En lainkaan

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todistustaakka eläinlääkäreillä (mutta ei laillisia keinoja hankkia todisteita),
Ihmisten hädän näkeminen raskasta,
Moniongelmainen asiakaskunta,
Puutteita eläinlääkärikoulutuksessa (kouluttajilla ei käsitystä kenttätyöstä),
Uhkailua ja somemaailman mahdollistamaa viranomaiseen kohdistuvaa häirintää,
Lain minimivaatimusten mukainen eläintenpito ei vielä takaa eläinten hyvinvointia (mutta
eläinlääkäri ei voi antaa kuin ohjeita ja neuvoja),
Lainsäädäntö kohtelee eläintä esineenä,
Eläimen omistajalla mahdollisuus hankkia itselleen uusia eläimiä kiiretoimenpiteistä
huolimatta,
Olemattomat tuomiot,
Syyttäjillä korkea syyttämiskynnys,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitättömän suuruiset sakkorangaistukset,
Työsuojelulliset ongelmat,
Työssäjaksaminen ei kiinnosta esimiehiä tai työyhteisöä,
Suuri vaihtuvuus valvontaeläinlääkäreiden keskuudessa,
Puutteet perehdyttämisessä,
Asiat kaatuvat yksin valvontaeläinlääkäreiden niskaan,
Pitkittyneet tapaukset kuormittavat,
Työyhteisön ja esimiesten osoittaman arvostuksen puute,
Työ on pelottavaa/turhauttavaa/täysin epätoivoista (asiakkaiden oikeudet liian suuria
suhteessa eläinlääkäriin ja eläimiin),
Valvontaeläinlääkärillä ei sakotusmahdollisuutta (tarve saada eläinsuojelupoliisi heti
paikalle),

Yksi valvontaeläinlääkäreistä kertoi voimattomuuden tunteiden liittyvään ”näpertelyyn”, joka
johtuu nykyisestä organisaatiomallista; yhdellä yksittäisellä virkamiehellä on hyvin rajalliset
mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ts. lain minimiraja saavutetaan niukin naukin pitkän väännön
jälkeen.
Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valvontaeläinlääkärin poissa ollessa töiden sovittaminen haastavaa,
Tehtävien vähyyden takia ei rutiinia valvontatyöhön (juttuja kaatuu muotovirheiden takia),
Hankala asiakaskunta,
Pakkokeinojen puute,
Vakavien tapauksien osalta toimintamahdollisuudet vähäisemmät kuin toivoisi,
Vilkkaan kuntapraktiikan yhdistäminen eläinsuojelutehtävien laadukkaaseen hoitoon
haastavaa,
Henkilöresurssien puute,
Poliisi ei ole antanut virka-apua potentiaalisesti vaarallisissa päivystystapauksissa,
Määräaikoja annetaan ja mikään ei muutu.

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Olen tuntenut voimattomuutta melko harvoin, koska suurimman osan elsutapauksista hoitavat
valvontaeläinlääkärit. Olen ehtinyt olla mukana vasta muutamassa hankalammassa tapauksessa.
Kuitenkin nuo muutamat kroonikkotapaukset työllistävät kohtuuttomasti valvojia, kun kerta
toisensa jälkeen joudutaan puuttumaan asiaan jos toiseenkin eläinten pidossa ja määräajat
paukkuvat eikä kohennusta tapahdu. Yleensä nuo tapaukset eivät ole niin pahoja, että niihin voisi
puuttua nopeasti joko ottamalla eläimet omistajalta tai lopettamalla ne.”
Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•

Kiireiset eläinsuojelutehtävät liittyvät usein huumeita käyttäviin henkilöihin,
Lainsäädäntö ei anna eläimille riittävää suojaa.
Pitkittyneet tapaukset, joissa epäkohtien vakavuus ei anna mahdollisuutta
kiiretoimenpiteiden (Eläinsuojelulaki 44 §) käyttöön, aiheuttaa voimattomuuden tunteita.
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Eläinlääkäreille esitettiin seuraava väittämä:

Eläinsuojelupoliisimallin valtakunnallinen käyttöönotto parantaisi eläinsuojeluvalvontaa
suorittavien eläinlääkäreiden työssä jaksamista.

Kaikki eläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 119 eläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

73 eläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

26 eläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

17 eläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Erittäin paljon eri mieltä

1 eläinlääkäri

Täysin eri mieltä

1 eläinlääkäri

Vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Kunnalliset valvontaeläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 38 valvontaeläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

20 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

9 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

8 valvontaeläinlääkäriä

Melko paljon eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

1 valvontaeläinlääkäri

Täysin eri mieltä

0 valvontaeläinlääkäriä

Valvontaeläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:
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Läänineläinlääkärit
Kysymykseen vastanneiden 17 läänineläinlääkärin vastaukset jakaantuivat seuraavasti:
Täysin samaa mieltä

10 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon samaa mieltä

6 läänineläinlääkäriä

Melko paljon samaa mieltä

1 läänineläinlääkäri

Melko paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Erittäin paljon eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Täysin eri mieltä

0 läänineläinlääkäriä

Läänineläinlääkäreiden vastausten prosentuaalinen jakautuminen:

KYSYMYKSEEN ANNETUT VAPAAMUOTOISET KOMMENTIT:

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•

Työn yksinäisyys vähenisi ja tuloksellisuuden parantuessa työn mielekkyys lisääntyy
Suurimmat turhautumiset tulevat yleensä sidosryhmien toimimattomuudesta,
Työssä jaksamiseen vaikuttaa enemmän työnantaja kuin poliisi,
Poliisin osallistuminen helpottaa käyntejä, mutta etukäteen ei voi tietää mitä oven takana
on. 80 % tapauksista on sellaisia, että siellä on turha juoksuttaa poliisia.

”Työssä jaksamisen parantamiseen vaikuttaa myös moni muu asia, jotka tulisi saada kuntoon
työyhteisössä, erityisesti työnantajan rooli. Tällä hetkellä kunnallinen työnantaja kokee
valvontaeläinlääkärin avilaiseksi, joka on sijoitettu kuntaan ja AVi taas kunnan työntekijäksi.
Monelta valvontaeläinlääkäriltä puuttuu työn kuvan vaatima työnantajan/esimiehen ja työyhteisön
tuki.”
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Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•

Suorempi yhteys poliisin (jotta eläinlääkärin ei tarvitsi miettiä omassa päässään poliisille
kuuluvia asioita),
Moniviranomaisyhteistyö lisää jaksamista,
Toisinaan asiaa vähättelee eläinsuojelun asiakkaan lisäksi myös juttua tutkiva poliisi,
Eläinlääkärin tehtävä ei ole olla poliisi,
Toivomus edes jonkinlaisen yhteistyön lisääntymisestä poliisin kanssa,
Valvontaeläinlääkäri on kroonisesti erittäin ylityöllistetty ja -kuormitettu (hänen ollessaan
poissa myös jo ennestään kiireiset praktikot kuormittuvat entisestään),
Eläinsuojelupoliisin käyttöönotto todennäköisesti keventäisi eläinlääkäreiden työtaakkaa ja
ennen muuta vähentäisi jatkuvaa stressiä (sana sanaa vastaan -tilanteet asiakkaan kanssa,
fyysiset uhat).

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•

Virkaeläinlääkärille "oma poliisi" olisi hyvä henkinen tuki.
Riippuu siitä, miten organisaatio saadaan rakennetuksi ja yhteistyö käyntiin. Mutta kaikki
edellytykset olisivat työssäjaksamisen parantumiselle.

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Valvontaeläinlääkärillämme (50% työaika) on kyllä hyvät henkilökohtaiset verkostot jo olemassa,
muilla yksikössämme ei niinkään”
”Ainakin (alue poistettu) -Suomen alueella tutkinnan toteutuminen on ollut erittäin paljon
riippuvaista poliisissa olevasta viranhaltijasta.”
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1.14 Haasteet eläinsuojelulain 44 § mukaisten kiiretoimenpiteiden käytössä
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Oletko kohdannut eläinsuojelulain 44 pykälän nojalla toimimisessa käytännön
hankaluuksia, jotka ovat lopulta rajoittaneet mahdollisuuttasi toimia ja tästä syystä olet
päätynyt antamaan vain määräyksiä tai kieltoja 42 pykälän nojalla? Jos vastasit kyllä,
millaisia hankaluuksia?

Kysymykseen vastasi ”kyllä” yhteensä 43/119 eläinlääkäriä, joista lisätietoja antoi 41 eläinlääkäriä
(18 kunnallista valvontaeläinlääkäriä, 13 kunnaneläinlääkäriä, 8 läänineläinlääkäriä ja 2
hygieenikkoeläinlääkäriä).
Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resurssien puute esti ison lihakarjan lopettamisen ja 44 §:n soveltamisen isoon
koiramäärään,
Kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtyminen ei ollut mahdollista turvallisuussyistä (poliisi ei ollut
paikalla),
Hankaluudet eläinten kuljettamisessa ja hoidon hankkimisessa muualta,
Ei saatu virka-apua kollegoilta tai poliisilta suureläinten lopetukseen,
Eläinten pois ottaminen aiheuttaa omistajassa aggressioita ja uhkailua,
Käytännön järjestelyt ja sijoituspaikkojen löytäminen eläville eläimille vaikeaa,
Aggressiivinen eläin,
Epäselvät eläimen omistussuhteet,
Kiire,
Kissapopulaatioiden lopettaminen vaikeaa tai mahdotonta resurssien puutteen takia,
Hankaluus säännöksen soveltamisessa kroonikkotapauksissa,
Eläinten omistajien ymmärtämättömyys eläinlääkärin antamien määräysten
velvoittavuudesta,
Eläintä säilytetään valtion kustannuksella maksimissaan vain 4 vrk (eläimen lopettamisesta
aiheutuvat ihmisten reaktiot pelottavat).
Säännöksen tehokas soveltaminen edellyttää hyvää tukiverkostoa ja suurta työmäärää
tekijältään.

Valvontaeläinlääkäreiden kommentit sisälsivät myös seuraavan kannanoton:
”Hankalinta on lemmikkien ja hevosten huostaanotto, valtiolle muodostuvat kulut tilapäisestä
hoidosta ja avin rooli laskutuksessa. Siitä on joka kerta väännettävä ja pyydettävä "lupa" käytännön
valvonnasta vieraantuneelta taholta. Valtiolla ei ole kuulemma lainkaan rahaa huostaanotettujen
eläinten edes lyhytaikaiseen hoitamiseen, siksi kannustetaan lopetukseen tai 42 §:n määräyksiin (ja
tilanteen pitkittämiseen). Tähän pitäisi saada pikainen muutos, jotta myös suurten kaupunkien
ulkopuolella pystytään tapaukset hoitamaan eläinten edun mukaisesti, nopeasti ja
kustannustehokkaasti. Yleensä eläimet eivät vaadi lopetusta, vaan ne voidaan uudelleen sijoittaa
pientä korvausta vastaan.”
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Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
•

•
•
•
•
•

Ongelmat huostaanotettujen tai sen tarpeessa olevien eläinten jatkosijoittamiseen liittyen;
sijoituspaikkoja ei ole tai ne ovat riittämättömiä isoille eläinmäärille ja tietyille eläinlajeille,
eläinten kuljetusjärjestelyjen järjestämisessä on haasteita (erityisesti virka-ajan
ulkopuolella). Prosessi on aikaa vievä ja raskas.
Ongelmat villiintyneen kissapopulaation tai muiden villiintyneiden eläinten lopettamisessa
ilman asianmukaisia välineitä,
Kiireellisen lopettamisen mahdottomuus yksin toimiessa,
Suusanallinen ja fyysinen uhkailu,
Hyökkäykset sosiaalisessa mediassa (poliisi koetaan enemmän persoonattomana
viranomaisena, eläinlääkäri joutuu helpommin hyökkäyksen kohteeksi),
Eläinten lopettamisen käytännön suoritus vaikeaa,

Yhdessä kommentissa tuotiin esille ko. kunnaneläinlääkärin näkemys eläinsuojelulain 44 §
tarkoituksenmukaisesta käytöstä; Käytetään aina kun tilanteessa on ainekset, harkinnan rooli
tärkeä, tilattava riittävät apuvoimat, 44 § mukaiset tapaukset hoidetaan akuutteina heti,
virkavastuulla käräjillä oleminen on kova paikka.

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
•
•
•
•
•

Käytännön ongelmat eläinten hoidon järjestämisessä ja lopettamisessa (esim. kissojen
loukutus ei onnistu - omistaja vapauttaa ne tai ruokkii muualle),
Väkivallan uhka rajoittaa toimenpiteitä,
Vaikeus kroonikkotapausten päätöksenteossa (kun eläinten tilanne ei aivan mahdoton),
Poliisin kieltäytyminen 44§:n toimeenpanon avustamisessa (asianosainen oli valittanut
hallinto-oikeuteen),
Vastaajan työtehtäviin ei kuulu eläinsuojelumääräysten antaminen.

Myös resurssipula mainittiin:
”Resurssipula asioiden järjestämiseksi (teurastamo-ongelmat, sijoitusongelmat, kiinniottoongelmat, poliisin saanti -ongelmat, kollegaongelmat, asiakirjojen valmisteluongelmat) metaorganisointi vie resursseja: se joka alkaa järjestämään eläinten esim. poistoa tai
lopetusta tilalta tai vaikka kennelistä, joutuu ottamaan hurjasti asioita ja aikataulutuksia
huomioon JA tekemään yleensä nuo oikeusprosesseihinkin siirtyvät paperit - aikaa kuluu vs.
-> oikeusturva vs. -> dokumentoinnin pysyvyys tuomioistuimessa vs. eläinten aktuaalinen
avun tarve …. suurin piirtein samaan aikaan. Yhden ihmisen repeämiskyky on kyllä
savutettu. - siksi elsu-asiat pitäisi saada tiimitettyä ja elsuORGANISAATIOIDEN (kuten avi,
poliisi, kunta-alue) järjestettyä sopivia rakenteita elsu-asioiden jouhevammaksi
suorittamiseksi (kuten valmiit sopimuspohjat ja yhteystiedot esim. sähkö- ja mellakkaaitojen, apuvoimien, yhteistyöteurastamojen, eläinhoitoloiden, rehumyyjien yms. kanssa).
Kiire tilanteessa nykyään se on eläinlääkäri, joka rupeaa sopimaan ad hoc näitä ja kaikki
yhteistyötahot eivät puhalla samaan hiileen vaan heillä saattaa olla muita agendoja
taustalla, joka vaikeuttaa huomattavasti elsu-asian eteenpäin viemistä. Lisäksi kunkin
organisaation eri yksikoiden tulee antaa tukea kuten talouspuoli (sopimukset) lakimiespuoli
(neuvonta, neuvottelut, asiakirja-apu) eikä niin, että eläinlääkäri yksin joutuu nämä kaikki
hoitamaan kaiken MUUN ohella.”
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Yksi läänineläinlääkäreistä nosti esille myös ongelman hallinto-oikeuden tekemässä tulkinnassa
liittyen 42 §:n ja 44 §:n käyttöön:
”Lisäksi 44 §:n määräyksen antaminen tilanteissa, joissa on ensin harkittu 42 §:n mukaisia
määräyksiä (näistä kuultu kohdetta, mutta niitä ei ehditä antamaan, kun ne todetaankin
riittämättömiksi) on todettu hallinto-oikeudessa olevan väärin. Olisi pitänyt ensin antaa ne
42 § määräykset ja vasta niiden antamisen jälkeen jälkeen harkita 44 § toimia. Olosuhteet
voivat kuitenkin muuttua esim. ulkona pidettävillä eläimillä talven tullessa äkillisestikin ja
viranomaisen pitäisi voida ryhtyä toimiin eikä odotella omistajan/haltijan mahdollisia
toimia. 44 §:n toimiin liittyy usein myös kustannuksia ja näihin liittyy omat hankaluutensa.
OIisi suotavaa, että viranomainen voisi tehdä 44 § toimet luottaen siihen, että tehtyään
kaiken niin hyvin kuin sillä hetkellä ja niissä olosuhteissa vain voi ja eläimen etua ajatellen,
ei viranomaiselle koidu kohtuuttomia seuraamuksia, jos jotain menee pieleen.
Jälkikäteenhän näitä on helppo arvostella ja todeta, miten olisi pitänyt toimia. Kynnys
ryhtyä 44 §:n toimiin nousee, jos niistä koituu viranomaiselle kohtuuttomasti seuraamuksia
(virkarikossyytteet, korvausvaatimukset).”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
•
•

Omassa kotikaupungissa pieneläinten sijoittaminen toimii hyvin (kiirepäätökset),
Jos hoitoa tarvitsevalle eläimelle ei ole osoittaa mitään ulkopuolista hoitopaikkaa, on
luotettava siihen, että omistaja parantaa toimintaansa ja eläimen joutuu jättämään
omistajan hoteisiin.
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1.15 Muut eläinsuojeluvalvontaan liittyvät asiat
Eläinlääkäreille esitettiin seuraava kysymys:

Onko mielessä vielä jotain, josta haluaisit kertoa eläinsuojeluvalvonnan
viranomaisyhteistyöhön -tai yleisemmin eläinsuojeluvalvontaan liittyen?
Kysymykseen antoi kommentteja yhteensä 39 eläinlääkäriä, joista kunnallisia
valvontaeläinlääkäreitä oli 17, kunnaneläinlääkäreitä oli 14, läänineläinlääkäreitä 6 ja
hygieenikkoeläinlääkäreitä 2.

Valvontaeläinlääkäreiden kommentteja
”Toimivien yhteistyöverkkojen luominen ja ylläpitäminen vaatii aikansa, ellei mitään virallista
eläinsuojelupoliisijärjestelmää ole. Kun "oma" luottopoliisi vaihtuu, menee usein vuosi, ennen kuin
tehtävään vähitellen soljuu joku eläimistä kiinnostunut henkilö, jonka kanssa asioista pystyy
helposti sopimaan ja puhumaan samaa kieltä.”
”Mielestäni suunta on erittäin hyvä. Sinä aikana, kun itse olen toiminut valvontavirassa, on
viranomaisyhteistyö parantunut koko ajan.”
”Ehdottomasti koko Suomeen eläinsuojelupoliisi ja yhteistyötä lisättävä!”
”Koko systeemi aivan vääristynyt/huono. AVIn ja Ruokaviraston roolit ja vastuunjaot epäselvät.
AVIn läänineläinlääkäreiden antama apu/tuki hyvin vaihtelevaa riippuen alueesta ja henkilöstä.
Toimintaohjeet epäselviä. Totaalisen riittämätön systeemi kiireellisesti poisotettavien eläinten
hoidon järjestämiseksi, tämä tulisi tulla ehdottomasti AVIsta. Verkostoja ei ole olemassa, jokainen
virassa aloittava tai sijainenkin joutuu rakentamaan itse verkostot tyhjästä. Ei yhteistä tietopankkia
olemassa olevista linjauksista/HAO:n päätöksistä, jokainen joutuu painimaan samojen kysymyksien
kanssa kerta toisensa jälkeen. ->Yhtenäinen linja puuttuu koko maasta, vaikka laki sama. Eläinten
omistajien oikeudet tasavertaiseen kohteluun täysin toteutumattomat. Työparin puutos
järkyttävää, poliisikaan ei mene minnekään ilman työparia, mutta valvontaeläinlääkärin täytyy
mennä siviilivaatteissa yksin syrjäisille tiloille. Yksin joutuu tekemään suuria päätöksiä omalla
nimellään, päätökset henkilöityvät liikaa viranhaltijaan. Työssäjaksaminen kaikilla heikkoa, erittäin
päteviä ja työssään hyviä ammattilaisia ajetaan piippuun ja siirtyvät työhön uupuneina toisiin
työtehtäviin, tilalle otetaan uusi innokas, joka parin vuoden päästä samassa tilanteessa....
Eläinsuojeluun suuntautuneiden vapaaehtoisten keskinäiset riidat pilaavat avun saamisen.
Eläinsuojeluyhdistysten vapaaehtoisten aktiivien ymmärtämättömyys hallintolaista näkyy
valvontaeläinlääkärin syyllistämisenä. Lopulta sekä eläimen omistajan sekä eläinsuojeluaktiivien
purnaus molemmista suunnista on raskasta valvontaeläinlääkärille. Vielä voisi jatkaa kirjan verran,
mutta jätän tämän vain tähän.”
”Tiivis yhteistyö poliisin kanssa olisi välttämätöntä kaikkialla maassa. Eläinsuojelulainsäädäntöön
pitäisi saada merkittäviä muutoksia mm. eläinten statuksen osalta. Jos eläin on edelleen
omaisuutta, elollisella, tuntevalla omaisuudella pitäisi olla huonompi omaisuudensuoja kuin
elottomalla. Henkilöille, joilta on otettu pois eläimet 44:lla, pitäisi voida antaa, vaikka
määräaikainen eläintenpitokielto (kuka sen antaisi? ei välttämättä oikeuslaitos?) tai uusien eläinten
ottokielto. Eläinsuojeluasiat pitäisi siirtää POIS MAA-JA METSÄTALOUSMINISTERIÖSTÄ, koska pukki
vahtii kaalimaata. Siirto sisäministeriöön? Ympäristöministeriöön? Oikeusministeriöön?
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Sisäministeriöhän olisi sama kuin poliisin ministeriö. Voi, voisin kirjoittaa lähes kahdeksan vuoden
kenttätyökokemuksella vaikka miten pitkää proosaa. Kiitos kyselystä!”
”Sosiaalitoimen kanssa yhteistyön tekeminen on todella vaikeaa. heidän näkemyksensä siitä mikä
täyttää eläinsuojelulain vaatimukset eroaa täysin minun näkemyksestä. Kotihoito valittaa jatkuvasti
ja ainut syy siihen tuntuu olevan se, että asiakkaalla on eläin. Sosiaalipuolella olisi paljon
koulutuksen tarvetta.”
”Valvontaa tekevillä eläinlääkäreillä on resurssipula. Aivan liikaa töitä henkilömäärään nähden.
Tarkastukset kerääntyvät.”
”Nykyään eläinsuojeluilmoituksia menee eläinsuojeluyhdistyksille ja ne eivät ole viranomaisia, vaan
vapaaehtoisesti eläinsuojelutyötä tekeviä kansalaisia. Meidän alueella mm. poliisi on tehnyt
yhdistykselle ilmoituksia, mikä osoittaa paikallisen poliisin tietämättömyyden näissä asioissa.
Ruokavirasto on järjestänyt viranomaisille eläinsuojelupäiviä vuosittain ja näihin on voinut
osallistua etäyhteydellä, niin poliiseja ei ole näkynyt kertaakaan meidän alueelta osallistumassa
näihin. Olemme täällä jo pitkään puhuneet AVI:n läänineläinlääkäreiden kanssa poliisin kanssa
pidettävän palaverin tarpeellisuudesta, mutta mitään ei ole tapahtunut. Myös kentällä poliisien
kanssa jutellessa tällaisen yhteistyön tarpeellisuus on tullut joka kerta esille.”
”Toivoisin, että poliisit olisivat herkästi yhteydessä (tekisivät eläinsuojeluilmoituksen), jos
havaitsevat muulla tehtävällään eläimiä ja herää minkäänlaista epäilystä niiden hyvinvoinnista.”
”Ei lisätä byrokratiaa, koska resurssit ovat kuitenkin rajalliset. Yhteistyötä eri viranomaisten kanssa
kannatan, tapauskohtaisesti se voi olla poliisi tai joku muu.”
”Eri viranomaisten yhteistyö eläinsuojeluvalvonnassa on todella tärkeää ja tervetullutta, ja siinä on
paljon kehitettävää. Poliisi voisi olla yhteistyön organisoinnissa ja julkikuvan luomisessa keskeisessä
asemassa ja moottorina. Valvonnan laatua ja tasapuolisuutta pitäisi tutkia, tulos voisi olla
mielenkiintoinen eri puolilla maata. Avien toimintaa pitäisi jonkun arvioida. Ruokavirasto voisi olla
kiinnostuneempi kentästä. Ministeriö voisi edes kerran kymmenessä vuodessa jalkautua maastoon.
Eläinlääkärikunta on liian sidoksissa erilaisiin intressiryhmiin -asiakkaisiin, etujärjestöihin,
politiikkaan, kollegoihinsa ja luomaansa maailmoja syleilevään mielikuvaan "elävän lääkärinä".
Eläinlääkärit eivät vielä pitkään aikaan kykene yhteiseen näkemykseen, miten suhtautua
eläinsuojeluun, mikä toiminta on eläinsuojelulain vastaista, pitäisikö valvoa kuten laki edellyttää vai
jotenkin pehmeämmin, tarvitaanko valvontaa nykyisessä määrin, ja voisiko sitä tehdä muut kuin
eläinlääkärit. Moni eläinlääkäri ei tunnista eläinsuojeluasiakasta tai olosuhdeongelmaa, koska ovat
tottuneet etsimään vain sairautta tai vammaa, tai koska eivät juuri vieraile eläinten pitopaikoissa.
Vain harva eläinsuojeluilmoituksista tulee eläinlääkäriltä, vaikka huom. laki siihen velvoittaa.
Kunnaneläinlääkärit eivät yksityisiä paremmin ole valvontaeläinlääkärin silmät ja korvat, vaikka niin
jossain kirjoitellaan. Monet toisen palveluksessa olevat yksityiset eläinlääkärit ovat huolissaan,
meneekö tieto työnantajalle. Nuoret eläinlääkärit ovat keski-ikäisiä ja vanhempia selvästi
aktiivisempia ilmoittelijoita. Nykyisessä kankeassa ja vanhanaikaisessa
kunnaneläinlääkärijärjestelmässä virkaeläinlääkärit (kuntien praktikot) hoitavat päätyökseen
pieneläinpotilaita yksityisten kanssa kilpaillen. Eturistiriidat ovat johtaneet haluttomuuteen tehdä
edes sitä vähäistä eläinsuojeluvalvontaa, mitä valvontaeläinlääkäreiltä jää. Valvontaeläinlääkärit
elävät työn jatkuvuudesta aiheutuvan huolen alla. Taloustilanteen tarpeeksi heikentyessä
kuntapraktikoista tullaan luultavasti pitämään kiinni kynsin hampain ja eri verukkein.
Eläinsuojeluvalvonnan virkakoneisto on hyvin hierarkkinen. Kentältä ohjaavalle taholle on huono
keskusteluyhteys, Ruokavirastoon tai ministeriöön kanavaa ei edes ole. Viestiä kentältä vievät
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lähinnä vain kuntien esimiehet tai läänineläinlääkärit, jolloin se matkalla muokkautuu viejänsä
intressien mukaiseksi.”
”Asiakkaan oikeusturva vaarantuu merkittävästi, kun valvontaeläinlääkäri ei saa tietoja asiakkaan
sijainnista tai tavoita asiakasta asiakkaan joutuessa esim. sairaalaan salassapitovelvollisuuden
takia. Vel joutuu tekemään joskus eläimen lopettamispäätöksen kuulematta asiakasta ihan vain,
koska osastolta ei kerrota asiakkaan olevan siellä. Salassapitovelvollisuuden uudelleenarviointia
viranomaisten välillä tulisi lainsäädännön tasolla tehdä.”
”Eläinsuojeluvalvonta ja niihin liittyvät seuraamukset (tuomiot, sakot jne.) tulisi saada samalle
tasolle koko Suomessa. Tällä hetkellä liian suuria eroja kuntien/avien välissä. Kenttäpuolen poliisit
tulisi osata tehdä eläinsuojelupäätöksiä. Tällä hetkellä ei toimi minun alueellani.”
”Vaikka jokaiselle poliisilaitokselle ei olisikaan mahdollista järjestää kokonainen tutkintaryhmä tai
yksikkö, olisi mielestäni tärkeää, että muutama poliisi laitoksella hoitaisi eläinsuojeluasiat. Tämä
säästäisi sekä valvontaeläinlääkärin, mutta erityisesti poliisin resursseja.”
”Kaikkein tärkein viranomaisyhteistyön muoto on parityönä (kaksi virkaeläinlääkäriä) tehtävät
epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset, tähän tulisi siirtyä koko maassa mahdollisimman
pikaisesti.”
”Koen, että alueellani olisi työtä useammalle eläinsuojeluvalvontaa hoitavalle viranomaiselle.
Työpari olisi erittäin arvokas asia sekä päätösten tekeminen usean asiantuntijan kanssa
yhteistyössä. Työstä muodostuva henkinen kuormitus on yksintyöskentelyssä liian suuri
kestettäväksi pidempiä aikoja.”
”Eläinsuojeluvalvontaa tulisi mielestäni suorittaa pareittain, jolloin poliisi olisi eläinlääkärille
hyödyllisin työpari.”

Kunnaneläinlääkäreiden kommentteja
”Olen toiminut usealla eri alueella sijaisena aiemmin urani aikana tehden siten yhteistyötä eri
poliisilaitosten/hallinnollisten alueiden kanssa. Vaihtelu on suurta, sekä tietämyksessä että
prosesseissa, joilla poliisin sai mukaan, vai saiko edes, ja miten asiat tästä sitten etenivät (sama asia
syyttäjien kohdalla). Helpointa oli alueilla, joissa oli tiedossa oleva asiallinen taho, jolle soittaa
(esim. kenttäjohtaja), joka lähetti arvionsa mukaan apua (tai vaihtoehtoisesti pystyivät
tarkistamaan, onko kohde yksin mentäessä turvallinen heidän tietojensa mukaan). Hankalimmillaan
joillain alueilla on pitänyt etukäteen faksailla hyvissä ajoin useita päiviä aiemmin virka-apupyyntöjä,
ja asioiden hoito on ollut hyvin kankeaa. Esitutkinnassa parhaimmillaan on saanut autollisen miehiä
paikalle hyvin varustein, pahimmillaan on paikalle tullut yksi "kyläpoliisi" jonka pokkarikamerasta
on virta ollut loppu. Parhaimmillaan poliisit ovat olleet hyvin perehtyneitä omiin tehtäviinsä ja jopa
tukeneet eläinsuojeluasiassa minua, pahimmillaan taas olleet hyvin passiivisia, tietämättömiä
(kuten että saako eläinsuojelutarkastusta tehtäessä mennä eläinsuojaan ilman omistajan
paikallaoloa, heidän mielestään ei) tai jopa negatiivisesti asennoituneita, joskus kokien asemansa
vain minun työtehtäväni turvaamisena (vaikka olen kertonut että poliisi on myös
eläinsuojeluviranomainen, ja voivat tulla mukaan tarkastukselle). Kokisin tärkeäksi, että jokaisella
alueella olisi eläinsuojeluun myönteisesti asennoitunut ja perehtynyt poliisi(t), joka toisi asiaan lisää
voimaa ja tehokkuutta tuntemalla heidän prosessinsa.”
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”Oikeudessa on ilmennyt, ettei edes tuomari ole ollut riittävän perehtynyt
eläinsuojelulainsäädäntöön.”
”Läheinen yhteistyö poliisin kanssa on edellytys tehokkaalle eläinsuojeluvalvonnalle. Olemme
tehneet jo vuosia hyvää yhteistyötä poliisin kanssa. Valvonta tuntuukin mielekkäältä.”
”Yhteistyö poliisin kanssa sujuu oikein hyvin jo tälläkin hetkellä. Sen sijaan, jos ja kun
eläinsuojelutapaus päätyy käräjille, on erittäin suurta hajontaa. Tuomareilla ei ole selvää linjaa.
Luottamus oikeusjärjestelmään on aika matalalla tasolla.”
”Olisi erittäin tärkeää suuremmissa juttu kokonaisuuksissa, ettei valvontaeläinlääkäri joudu
kantamaan vastuuta koko jutun juridiikasta ja näytön pitävyydestä itse omin puutteellisin
lakitiedoin. Paikalla käyvällä partiollakin on päällystöesimies, joka ottaa kantaa ja oikeasti kantaa
osan vastuusta poliisin toimista, mikäli joku menee huonosti ja tavan poliisikin tietää lakiasioista
paljon enemmän kuin keskiverto eläinlääkäri. Vastuun todellinen jakaminen olisi paikallaan, eikä se
että joku tulee avista seisomaan selän taa ja pesee kätensä jutusta heti jos alkaa näyttää pahalta.
Toki laki puolen koulutus valvontaa tekeville auttaa tässä, mutta ei ole mikään ihmeiden tekijä.
Samoin ruokaviraston ohjeistusten tekeminen olisi hyvä olla ohjeistavaa eikä velvoittavaa kuten
esim. kalanlopettamisasiassa jossa ruokaviraston ohjeistus vaikeuttaa työtä ja altistaa kaikki
valvontaa tekevät suoraan virkavirhesyytteille teki niin tai näin, hyvään ratkaisuun pilkkikilpailuissa
ei enää voi päästä jos toimitaan ohjeen mukaisesti. Ja tästäkään vaarasta ei valvojia varoitettu
vaan tehtiin velvoittava ohje, jolla joku vielä ajetaan pahaan rakoon.”
”Vaikka monessa paikassa, jossa eläinlääkintähuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistyössä,
on erillinen valvontaeläinlääkäri, sitä ei kuitenkaan ole kaikissa paikoissa. Joissakin paikoissa
praktiikkaa tekevä, säännöllisesti päivystävä eläinlääkäri joutuu tekemään paljon
eläinsuojeluvalvontaakin. Tämä on mielestäni vakava turvallisuusriski: hän saattaa joutua vaikkapa
juuri päivystyksessä hoitamaan eläintä, jonka omistajan tuotantotilalle on joutunut itse tekemään
tarkastuksen ja antamaan määräyksiä, ja jossa omistaja on voinut jo tarkastuskäynnillä käyttäytyä
uhkaavasti. Tällaisesta pitäisi päästä kokonaan eroon. Toinen ongelma praktiikan ja päivystysten
yhdistämisessä valvontaan on jo pelkästään päivystysten aiheuttama kuormitus. Tähän kun
lisätään eläinsuojelutyön kuormittavuus, on vaarana eläinlääkärin väsyminen. Valvonnalle, sen
suunnittelulle, akuuttien tilanteiden hoitamiselle, lakeihin, asetuksiin ja niiden tulkintaan
perehtymiselle, kouluttautumiselle ja viranomaisyhteistyön tapaamisiin pitäisi olla kunnolla aikaa.
Jo tämän vuoksi valvonnan pitäisi olla eriytetty nimenomaan valvontaeläinlääkärille. Toki
tilanteissa, joissa tarvitaan kollegaa mukaan, kunnaneläinlääkäri on velvoitettu lähtemään
kaveriksi. Valvontaeläinlääkärikin voi väsyä työssään. Valitettavasti tunnen näitäkin eläinlääkäreitä,
jotka ovat joutuneet tauolle työstään uupumuksen vuoksi. Kun valvontaeläinlääkäri on pitkään pois
töistä, usein juuri praktiikkaa tekevät joutuvat hoitamaan hänen tehtävänsä, usein riittämättömästi
perehtyneinä. Lisäksi valvontaeläinlääkärin pitäisi saada henkistä tukea työyhteisössä muilta saman
työnantajan palveluksessa olevilta eläinlääkäreiltä. Hänellä pitäisi olla myös mahdollisuus
verkostoitua muiden valvontaeläinlääkäreiden kanssa.”
”Lisäksi tiivis yhteistyö praktikkoeläinlääkärien, syyttäjän, rakennusvalvonnan, palotarkastajan ja
pelastuslaitoksen sekä ympäristövalvonnan kanssa. Yhteydet teuraskuljettajiin ja lomittajiin,
mahdollisesti sosiaalitoimeen.”
”Yhteistyö ja helpompi keskusteluyhteys tarkastuksia ja tutkintaa tekevän viranomaisen välillä
helpottaisi ainakin valvontaa tekevän työtä. Tieto ja keskustelu tutkinnasta ja koko prosessista
helpottaisi varmasti tekemään parempia tarkastuksia ja helpottaisi toki tutkintaa tekeviäkin, kun
dokumentit ja todistusaineisto olisi toivotunlaista ja toivotulla tavalla dokumentoitu.”
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”Laskutus on monimutkainen”
”Asenne on korjautunut poliiseilla viime vuosina paremmaksi, mutta joskus on ollut varsin
ylimielistä suhtautumista. Mekin eläinlääkärit olemme vain hoitamassa virkatehtäviämme. Poliisia
ei varsinaisesti voi sanoa eläinsuojeluviranomaiseksi, koska suurella osalla ei ole harmainta haisua
eläinten pidon vaatimuksista. eivät osaa havainnoida asioita eivätkä aina käytä ell.
asiantuntemusta vaikka pitäisi.”
”Eläinten rekisteröinti auttaisi paljon valvontatöissä. Kaikkien kanien ja marsujen yms. rekisteröinnit
ovat mahdotonta, mutta ainakin koirien ja kissojen rekisteröinnit (mikrosirunumerolla) auttaisivat.
Näkisi, kuka on omistaja, eli eläimestä vastuussa oleva henkilö. Laittomat tuonnit ja pentutehtailu
hankaloituisivat huomattavasti. Eksoottisten eläinten pito pitäisi olla sallittua vain asiantuntijoille,
eli ihmisille, joilla on todistus tiedoista. Eksoottisten eläinten pitävät pitäisi olla rekisteröityä
johonkin.”
”Poliisille mahdollisuus sakottaa heti puutteista vastaavasti kuin esim. liikennevalvonnassa eläinsuojelurikoksissa ehdotonta vankeutta vakavissa tapauksissa ja tuntuvammat rahalliset
seurakset (sakot) -eläinsuojeluvalvojille virka-asut jenkkimalliin ja vastaavat oikeudet”
”Eläintenpitokieltoja pitäisi pystyä valvomaan Todistajaeläinlääkärin asemaa oikeudessa tulisi
helpottaa, oikeusavun saaminen on hankalaa eikä lainopillinen kokemus välttämättä riitä
käsittelyyn valmistautumiseen”
”Mikään parannus ei onnistu, jos ei saada lisää tekijöitä valvontaeläinlääkäri - poliisipuolelle.
Resurssin repiminen ylikuormitetuista praktikoista, terveystarkastajista tms. ei onnistu. Lisää AVI:n
kouluttamia vapaaehtoisia ja heille riittävät oikeudet”

Läänineläinlääkäreiden kommentteja
”Tiedon kulkeminen puolin ja toisin on tärkeää, nyt kun tutkinta siirtyy poliisille, ei valvova
eläinlääkäri enää tiedä mikä on tilanne, vaikka asiakkaalla saattaa olla käyntejä edelleen, tässä
yhteistyössä parannettavaa. Poliisi on iso ja anonyymi, olisi hyvä olla tiedossa ja tiiviissä yhteydessä
henkilöt, jotka poliisissa eläinsuojeluasioita hoitavat.”
”Syyttäjävirasto pitäisi saada täysillä mukaan samaan moniammatilliseen ryhmään, jota tuossa
aiemmin ehdotettiin (poliisi, virkaeläinlääkäri).”
”Eläinsuojeluvalvonnan viranomaisyhteistyö verkostoja tulisi tiivistää kansallisella tasolla ja
rutiinisti tulisia saada kaikille alueille esim puolivuosittaiset paikallisten viranomaisten
neuvottelupäivät (vell, lell, poliisi, syyttäjä jne.) Tämä tehostaisi asioiden hoitoa. Monien
vakavienkin rikkeiden käsittely valvonnasta syyttäjälle kestää liiallisen pitkään, jotta valvonta
oikeasti olisi vaikuttavaa tai parantaisi eläinten hyvinvointia.”
”Haluan painottaa, että jos eläinlääkäri/virkamies joka hoitaa eläinsuojeluasioita jätetään yksin
hoitamaan koko elsu-ketjua (pl. rikospuoli) on se kohtalokasta ja aiheuttaa tätä "ei tehdä sitä mitä
pitäisi vaan vähän sinne suuntaan". ”
”Moniammatillinen yhteistyö on ehdottomasti kannatettavaa, koska kyse on harvoin pelkästään
eläinsuojelullisista ongelmista.”
”Keskusviraston ohjauksen mukaan pitkäaikaisongelmaisen eläintenpidon lopettaminen 44§
mukaan on tehty liian vaikeaksi, ei uskalleta tehdä, kun pelätään että päätös ei pidä hallintoSivu 70 / 71

oikeudessa. Johtaa siihen, että paikalla hypätään kerta toisensa jälkeen antamassa 42§ mukaisia
määräyksiä ja mikään ei muutu. Rajanveto on vaikeaa, milloin ryhdytään 44§ mukaisiin toimiin.
Eläintenpitokiellon valvonta ja toimeenpano on poliisin vastuulla ja usein täysin retuperällä. EPK
tuomiota ei panna täytäntöön, jos se on jotenkin hankalaa (nautoja laajoilla laitumilla tms.). EPKta
rikotaan ja siihen ei poliisi puutu. Poliisilta puuttuu osaaminen edes akuuttien tilanteiden hoitoon ja
kaikilla alueilla ei ole virakaeläinlääkäriä päivystysaikaan. Läänineläinlääkärien
eläintautipäivystykseen ohjautuu runsaasti eläinsuojeluasioita, koska päivystävä eläinlääkäri ei ole
viranomainen.”

Hygieenikkoeläinlääkäreiden kommentteja
”Arvostaisin kovasti asiantuntevaa viranomaisyhteistyötä ja aiheeseen perehtyneen poliisin tukea
tarkastuksilla ja tutkinnan alkamisen jouduttamisessa. Poliisin tiedot rikollisten taustoista ja
kytkennöistä olisivat myös monesti tarpeellisia asioiden selvittämisessä.”
”Tälläkin hetkellä on hankalaa pitää eläinsuojeluvalvontaa luotettavalla tasolla, kun osa
ilmoituksista menee kansalaisten käsittelyyn (SEY ja sen vapaaehtoiset).”
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