Pyydämme Teitä lausumaan vapaamuotoisen näkemyksenne verkkokyselyn tuloksista
(Liite 2).
Lapin AVI: Verkkokyselyn tuloksissa ei ole eritelty vastaajien lukumääriä kysymyskohtaisesti. On
epätodennäköistä, että kaikki vastaajat olisivat vastanneet jokaiseen kysymykseen.
Tämän lisäksi pyydämme Teitä vastaamaan seuraaviin 4 kysymykseen:
1. Onko Lapin Aluehallintoviraston organisatoriseen tai maantieteelliseen asemaan liittyen
olemassa joitain sellaisia seikkoja, jotka olisi erityisesti otettava
huomioonharkittaessa eläinsuojelupoliisimallin* valtakunnallistamista?
Organisatorisella asemalla viittaamme Aluehallintovirastonne lakisääteiseen suhteeseen
eläinsuojelulain 3 luvussa tarkoitettuihin viranomaisiin.
Maantieteellisellä asemalla viittaamme Aluehallintovirastonne toiminta-alueen
luonteeseen eläinsuojeluvalvonnan osalta (eläinsuojelutapausten erityispiirteet,
välimatkat, resurssit yms.)
Lapin AVI: Eläinsuojelutapaukset painottuvat Meri-Lapin ja Rovakaaren alueelle, missä
suurin osa ihmisistä ja eläimistä on.
2. Jos valtiovalta päätyy kokeilemaan virkaeläinlääkäreiltä kannatusta saanutta Ankkuri mallia** (poliisin ja kunnallisen valvontaeläinlääkärin kesken) joidenkin poliisilaitosten
alueella, niin millä alueilla tätä kannattaisi Aluehallintovirastonne mielestä ensivaiheessa
kokeilla? Haluaisitteko tämän tapahtuvan omalla toimialueellanne?
Lapin AVI: Ankkuri-mallia kannattaa kokeilla alueilla, joissa eniten tapauksia. Lapin AVI:n
alueella kokeilu tuskin tässä vaiheessa kannattaa. Eri viranomaistahojen roolia
eläinsuojeluviranomaisin kannattaa kirkastaa.
3. Verkkokyselyn tuloksista selvisi, että huomattavan moni virkaeläinlääkäreistä kokee
voimattomuuden tunteita eläinsuojelutehtäviensä hoitoon liittyen.
Mitä tälle asialle tulisi Teidän mielestänne tehdä?
Lapin AVI: Valvontaeläinlääkärijärjestelmä perustettiin lähes kymmenen vuotta sitten.
Tuolloin Evira järjesti intensiivikoulutuksen uusille virkamiehille (valvontaeläinlääkäreille
ja läänineläinlääkäreille). Väki on vaihtunut noista ajoista sekä kunnissa että
aluehallintovirastoissa. Keskusviranomaisen (Ruokavirasto) pitäisi pikaisesti järjestää ko.
koulutusta. Koulutus, osaamisen vahvistaminen ja verkostoituminen ovat avainasemassa
eläinsuojelutehtävien ja -valvonnan hoitamisessa ja yhdenmukaisuudessa. Näillä
seikoilla on suuri merkitys myös valvontaeläinlääkäreiden jaksamisessa.
4. Kuinka monta kunnallisen valvontaeläinlääkärin virkaa Lapin Aluehallintoviraston
toimialueelle on kaiken kaikkiaan? Kuinka moni näistä viroista on tällä hetkellä
täytettynä?
Lapin AVI on jo aiemmin vastannut tähän kysymykseen. Eero Tanhuanpää koosti
vastaukset kaikista virastoista.
* Tässä yhteydessä ko. termillä viitataan toimintamalliin, jota Helsingin poliisilaitos harjoittaa syksyllä 2018
perustamansa eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmän myötä.

** Ankkuri-malli on kehitetty Kanta-Hämeen poliisilaitoksella, josta se on levinnyt muualle Suomeen. Se perustuu
moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalla. Eri viranomaistoimijat
tekevät tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin
käyttöön.
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