
 

 

 

 

Kissakriisin ratkaiseminen kunnissa: kuntavaikuttamisen tukipaketti 
 

Kissakriisiä ei voida ratkaista, jos kunnat eivät tee kriisin ratkaisua tukevia päätöksiä. Tämä 

tukipaketti esittelee keinoja kissakriisin ratkaisuun kuntien tasolla. Lisäksi paketti esittelee keinoja ja 

vinkkejä, joilla kuntavaaliehdokkaisiin ja kuntien päättäjiin voidaan yrittää vaikuttaa. Ehdokkaisiin ja 

päättäjiin vaikuttamisen tavoitteena on, että he tietävät, mistä kissakriisissä on kyse, miten sitä 

voidaan ratkaista kuntatasolla ja heillä on tahtoa tehdä kissakriisin ratkaisemiseksi päätöksiä 

kunnissa.  

Tämä tukipaketti on suunnattu ensisijaisesti eläinsuojeluyhdistyksille. Paikallisilla toimijoilla on 

tärkeä mahdollisuus tutustua kuntansa ehdokkaisiin ja päättäjiin sekä pyrkiä vaikuttamaan heidän 

tietoihinsa ja asenteisiinsa ja niiden kautta päätöksiin. Tukipaketin tieto ja vinkit ovat 

hyödynnettävissä muillekin tahoille ja yksityishenkilöille eläinsuojelun edistämiseksi.  

Ensimmäisessä kappaleessa kerrotaan, mistä kissakriisissä on kyse. Toinen kappale esittelee 

tavoitteet, joita kunnissa tulisi ajaa kissakriisin ratkaisemiseksi. Jos ne toteutuisivat, kissojen ja 

muiden eläinten asema kohenisi huomattavasti. Kolmannessa kappaleessa on tietoa ja ideoita siitä, 

miten eläinsuojeluyhdistys voi vaikuttaa eläinsuojeluasioihin kuntavaaleissa ja kuinka 

kuntavaaliehdokkaisiin voi olla yhteydessä. Neljäs kappale kertoo, miten eläinsuojeluasioihin voi 

vaikuttaa kunnissa vaalien ulkopuolella. Liitteenä on kuntavaikuttamista käsittelevä luku ”Vaikuta 

vallanpitäjiin –Järjestölobbaajan opas” -infopaketista (Kansan Sivistystyön Liitto KSL, teksti: Tiia 

Kontkanen ja Sini Niva).  

 

Linkkejä  

Animalian ja SEYn kuntavaalisivu: http://elainpolitiikka.fi/kuntavaalit-2021/ 

Eläinpoliittinen vaalikone: http://elainpolitiikka.fi/vaalikone/  

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelu: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi 

SEYn kissakriisin usein kysytyt kysymykset -sivu: https://sey.fi/kissakriisi-ukk/  
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1. Taustaa: Suomen kissakriisi 
 

Mikä kissakriisi? 

Suomessa on jo krooniseksi muodostunut kissakriisi. Vuosittain löytöeläintaloihin toimitetaan liki 10 

000 kissaa, mutta vain noin joka neljäs niistä haetaan takaisin kotiin. Valtaosa hylätyistä kissoista ja 

niiden jälkeläisistä ei kuitenkaan koskaan edes päädy löytöeläintaloon asti. SEYn arvion mukaan 

Suomessa hylätään vuosittain 20 000 kissaa, mutta todellisuudessa luku lienee vielä huomattavasti 

suurempi. 

Ihmiset tuntevat lähinnä kesäkissailmiön, joka on vain osa totuutta. Hylkääminen on ympärivuotinen 

ongelma, jonka juuret juontavat kissojen heikkoon arvostukseen ja toisaalta välinpitämättömään 

pitämiseen. Etenkin leikkaamattomia maatiaiskissoja liikkuu paljon vapaana ja pentuja syntyy sen 

seurauksena täysin hallitsemattomasti. Motiivit kissojen leikkaamatta jättämiseen ovat usein joko 

kustannukset tai tietämättömyys seurauksista. Kissoja syntyy liikaa ja niitä on tarjolla halukkaille 

pilkkahintaan tai usein jopa ilmaiseksi. Moni kotia vaille jäänyt pentu päätyy tämän seurauksena 

hengiltä, huonoon kotiin tai luontoon oman onnensa nojaan.  

Kissakriisin kenties surullisin ja samalla konkreettisin ilmentymä ovat kissapopulaatiot eli joukot 

kissoja, jotka lisääntyvät keskenään hallitsemattomasti ja sisäsiittoisesti. Ne ovat perua 

leikkaamattomana ulkona liikkuvista sekä hylätyistä kissoista ja saattavat sisältää jopa kymmeniä 

nälkiintyneitä, sairaita ja sisäsiittoisia yksilöitä. 

Miten kissakriisi ratkaistaan? 

Keinot kissojen auttamiseksi ovat jo olemassa, mutta ne täytyy saada kaikkien tietoon ja panna 

täytäntöön. Linjauksemme on, että kissojen ulkoilu tapahtuu aina valvotusti ja mieluiten valjaissa tai 

ulkotarhassa. Kaikki vapaana ulkoilevat (haittaeläinten torjunnassa käytettävät kissat) ja muut kuin 

siitokseen suunnitellusti käytettävät kissat tulee leikkauttaa ja tämä tulisi sisällyttää uuteen 

eläinsuojelulakiin tai kissoja koskevan asetukseen. Operaatio ei pelkästään suojele 

suunnittelemattomilta pennuilta vaan parantaa osaltaan myös kissan elämänlaatua vähentämällä 

muun muassa levottomuutta ja tarvetta reviirin merkkaamiseen. Myös löytöeläintaloista kissat tulee 

luovuttaa eteenpäin aina leikattuina.  

Kissat täytyy koirien tapaan tunnistusmerkitä ja pitää ajantasaiset omistajatiedot rekisterissä. Tämä 

nopeuttaa eläimen palautumista omistajalle ja vähentää siten myös kunnalle kertyviä kustannuksia. 

Kissojen yleistä arvostusta täytyy lisätä viestimällä niiden ominaisuuksista ja tarpeista kumoamalla 

näin yleisiä harha- ja ennakkoluuloja. Yksikään kissa ei saisi joutua heitteille tai lopetetuksi 

leikkautuksesta tai sirutuksesta aiheutuvien kustannusten vuoksi.  Kaikista kissoista tulee periä 

luovutusmaksu eikä niitä tule koskaan hankkia hetken mielijohteesta, vaan päätöksen pitää olla 

tarkkaan harkittu. 

Kunnat tarvitaan mukaan ratkaisemaan kissakriisiä 

Vaikka ongelman ratkaiseminen vaikuttaa yksinkertaiselta, eivät usein talkootyöllä toimivien 

yhdistysten ja niiden vapaaehtoisten voimat ja resurssit yksin riitä muutoksen aikaansaamiseksi. Siksi 

olisikin ensiarvoisen tärkeää, että kunnat ottaisivat aktiivisen roolin etenkin kissapopulaatioiden 

ennaltaehkäisyssä ja hallitsemisessa.  



Kunnilla on jo nyt velvollisuus irrallaan tavattujen seuraeläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä ja 

säilytyksestä 15 päivän ajan. Tämän jälkeen vastuu siirtyy kunnissa tai sen lähialueilla toimivien 

eläinsuojeluyhdistysten ja niiden tai yksityisten tahojen ylläpitämien löytöeläintalojen harteille. 

Tulijoita on kuitenkin paljon enemmän kuin pystytään vastaanottamaan ja tila on kortilla, sillä 

kissoista valtaosa ei koskaan palaudu omistajalleen. Kuntien tulisi budjetoida nykyistä enemmän 

rahaa löytöeläinten hoitoon, jotta hoidon laadukkuudesta voidaan varmistua. Kovia kokeneiden 

eläinten hoito on vaativaa työtä. Kissojen erilaiset luonteenpiirteet ja tarpeet täytyy pystyä 

tunnistamaan tottuneesti ja nopeasti, jotta on valmius arvioida noin kuukauden kuluessa kissan 

mahdollisuudet uudelleensijoittamisen osalta. Kissojen tulee olla käsiteltävissä ja ne täytyy saada 

nopeasti tottumaan ihmisiin ollakseen valmiita löytämään uuden kodin. 

Villiintyneiksi luokiteltujen kissojen kohtalo on surullinen, sillä monessa kunnassa yksityiset 

löytöeläinpalvelut sanoutuvat irti villiintyneiksi mieltämiensä kissojen vastaanottamisesta ja 

hoidosta. Näin ollen populaatiokissojen hoito jää monesti yksinomaan vapaaehtoisten kontolle. 

Tilanne on täysin kestämätön, sillä nimenomaan populaatiotyö tulisi olla kriisin hoidon keskiössä. 

Valitettavan usein kissan määrittely villiksi tapahtuu puutteellisen tarkkailun tuloksena ja 

pahimmillaan pelkän loukutushetkellä tehdyn arvion varaisesti. Näin ei saisi olla, sillä 

loukutustilanteet ovat kissalle stressaavia, eikä kissan käytös sillä hetkellä välttämättä vastaa 

lainkaan sen normaalia olotilaa. Usein pelokas ja sen seurauksena aggressiivisesti käyttäytyvä siruton 

ja leikkaamaton kotikissa tulkitaan villiintyneeksi, mikä saattaa johtaa kissan aiheettomaan 

lopettamiseen.  

Talteenottopaikkojen lisäksi tarvitaan organisoitu eläinsuojeluviranomaisten verkosto. Tällä hetkellä 

monet valvontaeläinlääkärit ovat täysin ylityöllistettyjä ja yhdellä henkilöllä voi samanaikaisesti olla 

selvitettävänä useita populaatioita. Työ vaatii moniulotteisuutta ja yhteistyökykyä muiden 

viranomaisten kanssa, sillä kissapopulaatioiden synnyn taustalla on usein törkeitäkin 

eläinsuojelurikkomuksia ja sosiaalisia ongelmia. Kuntien tulisi varmistua valvontaeläinlääkärien 

riittävästä määrästä alueellaan ja tarvittaessa lisättävä virkojen määrää, jotta 

eläinsuojelurikkomuksiin voidaan puuttua tehokkaasti samalla ehkäisten niiden syntymistä jatkossa. 

Eläinsuojeluviranomaisten apu mahdollistaa loukutusten ohella myös kissojen leikkautukset sekä 

tunnistusmerkinnät. Koska kyseinen toiminta teettää eläinsuojeluyhdistyksille ja vapaaehtoisille 

toimijoille kuluja, on kuntien tultava mukaan kattamaan kustannuksia ja tuettava paikallisia 

toimijoita. Valitettavan usein raskas työ villiintyneiden kissojen hoidossa on täysin vapaaehtoisten 

varassa ja siihen käytetyt resurssit ovat pois muusta tärkeästä eläinsuojelutyöstä. Populaatiot ovat 

paikoin niin suuri ongelma, että kuntien tulisi kohdentaa juuri kissapopulaatiotyötä varten varoja 

eläinsuojeluyhdistysten käyttöön. Alueelliset erot heitteillä olevien kissojen määrissä ovat suuret ja 

siksi etenkin pahimmilla alueilla kaivataan tehostettuja toimia. 

Vuoropuhelua eläinsuojelutoimijoiden ja -viranomaisten kesken täytyy kehittää ja luoda yhtenäinen 

toimintamalli kissojen auttamiseksi. Kunnat voisivat kannustaa paikallisia eläinsuojeluyhdistyksiä 

palkkaamaan työntekijöitä koordinoimaan toimintaa ruohonjuuritason ja viranomaisten välillä. Hyvä 

malli olisi myös kuntiin perustettava eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka jakaa kokemuksia 

eläinsuojelutilanteesta, pyrkii edistämään eri tahojen osaamista ja yhteistyötä sekä parantaa kunnan 

alueella eläinten hyvinvoinnin tasoa muun muassa päättäjille tehtävin aloittein. 

Yhdistykset tarvitsevat apua myös vaikuttavuuden parantamiseen kuntien päätöksentekoprosessia 

tuntevien henkilöiden avustuksella. Niin ikään kuntalaisten osallistaminen ongelman ratkaisemiseksi 

on tärkeää. Kannustammekin kuntalaisia aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen esimerkiksi 

kuntalaisaloitteen keinoin.    



Kissakriisi on ajankohtainen ongelma ja avuntarve on monilla alueilla akuutti. Hylättyjen ja 

villiintyneiden kissojen suuri ja alati kasvava määrä ei ole pelkästään moraalinen kysymys, vaan 

vaikutukset ovat monitahoisia. Kasvavat populaatiot uhkaavat pieneläimiä, aiheuttavat 

hygieniaongelmia, voivat levittää sairauksia, aikaansaavat närää naapurustoissa ja vaativat paljon 

vapaaehtoisten työaikaa, mikä on pois esimerkiksi kadonneiden kissojen tai muiden eläinten 

auttamisesta. Villiintyneiden kissojen lopettaminen ei yksistään ole ratkaisu, sillä ongelman 

muodostavat kissojen sijaan niitä hylkäävät ihmiset. Nykytilanteessa populaatioita syntyy aina vain 

uusia. Nyt on puututtava juurisyihin ja saatava aikaan muutos rakennetasolla. Kohottamalla kissan 

statusta ja omaksumalla kestävät käytännöt kissojen pitämisen osalta saamme aikaan pysyviä 

muutoksia. 

Me SEYllä toivomme, että kunnat eri puolilla Suomea ottaisivat kissojen aseman parantamisen ja 

kissakriisin ratkaisemisen sydämen asiaksi. Kuntapäättäjillä on tärkeä rooli kissakriisin 

esiintuomisessa, sitä koskevan ilmapiirin muutoksessa ja paikallisessa päätöksenteossa. 

Toivommekin, että mahdollisimman moni kuntavaaliehdokas puhuisi asian puolesta ja ottaisi 

teeman osaksi omaa kampanjointiaan. 

 

2. Tavoitteet, joita kunnissa tulisi ajaa kissakriisin ratkaisemiseksi 
 

Näitä tavoitteita toteuttamalla kunta voi hoitaa osuutensa kissakriisin ratkaisemisesta. Eläinsuojelun 

tila (käytössä oleva budjetti, valvontaeläinlääkärien määrä ym.) vaihtelee kunnittain. Joissain 

kunnissa osa tavoitteista voi jo täyttyä. Olennaista ehdokkaisiin tai päättäjiin vaikuttaessa on olla 

perillä oman kuntansa eläinsuojelun tilasta (lue lisää kuntavaikuttamisesta luvusta 4). 

• Kunnan eläinsuojeluviranomaisilla tulee olla kunnolliset resurssit työhönsä  

Monet valvontaeläinlääkärit ovat ylityöllistettyjä, eikä heillä ole resursseja puuttua kaikkiin 

eläinsuojeluongelmiin (esim. kissapopulaatioihin) kunnolla. Valvontaeläinlääkärin työ on 

kuormittavaa ja pahimmassa tapauksessa vaarallista. 

Kunnan on perustettava riittävästi valvontaeläinlääkärin virkoja, jotta eläinsuojeluongelmiin voidaan 

puuttua tehokkaasti. Valvontaeläinlääkärin työssäjaksaminen on turvattava lisäresurssein tai 

esimerkiksi työparin avulla.  

Kunnan eläinsuojeluviranomaisten tulisi tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Kunta ei vastaa poliisin 

toiminnasta, mutta esimerkiksi poliisin neuvottelukunnan kautta voidaan edistää 

eläinsuojeluviranomaisten tehokkaampaa yhteistyötä. 

• Kunnan on maksettava vapaaehtoistoimijoille korvauksia kissapopulaatiotyöstä 

Vaikka kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia löytöeläimistä 15 vuorokauden ajan, kaikkien 

kuntien löytöeläinpalvelut eivät ota populaatiokissoja hoitaakseen ollenkaan. Populaatiokissojen 

hoito jää silloin tyystin vapaaehtoisten tehtäväksi ja maksettavaksi, ja resurssit puuttua 

kissapopulaatioihin ovat kiinni paikallisen eläinsuojeluyhdistyksen varallisuudesta. Se ei edesauta 

populaatioihin puuttumista tehokkaasti.   



Kunnan on korvamerkittävä kolmannelle sektorille (esimerkiksi eläinsuojeluyhdistyksille) varoja, joilla 

katetaan kissapopulaatiotyön aiheuttamat kulut. Näin kissapopulaatioihin puuttuminen olisi 

tehokkaampaa.  

Kissapopulaatioihin puuttuminen tehokkaasti säästää kustannuksia pitkällä aikavälillä. Se voi 

esimerkiksi katkaista talteenottotapauksien ketjun alueella. Kissapopulaatioista lähtee kissoja 

kuljeskelemaan, jolloin kunta joissakin tapauksissa maksaa löytökissojen hoidon niin pitkään, kuin 

kissapopulaatioon ei puututa. Monien kissapopulaatioiden omistajilla taas on elämänhallinnan 

ongelmia, ja kissapopulaation loukuttaminen talteen sekä hoitaminen helpottaa näitä kuntalaisia 

pärjäämään arjessaan.  

• Kunnan on budjetoitava tarpeeksi varoja löytöeläinpalvelun toimintaan 

Kunnan on budjetoitava tarpeeksi rahaa löytöeläinten hoitoon, jotta löytöeläinten hoidon laatu 

voidaan varmistaa. Kustannuksille ei tule asettaa kattoa, koska eläinten talteenotto ja talteenoton 

aikainen hoito on lakisääteinen velvollisuus eläinten määristä riippumatta. Kunnan tulee täyttää 

velvoitteensa, ja budjetin tulee kattaa tämän toteutus. 

Kilpailutuksessa tulee keskittyä alimman hinnan sijaan eläinten hoitamisen laadun vertailuun. 

Löytöeläinten hoidon laadun tulee olla tarkastettavissa säännöllisesti ja sen tarkastamiseen tarvitaan 

resursseja.  

• Löytöeläinpalveluiden tuottajille velvollisuus edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia 

Kuntien ja löytöeläinten talteenottopaikkojen välisissä sopimuksissa määritellään yleensä palvelun 

tuottajalle eläinsuojelulain 15 §:n mukaisesti irrallaan tavattujen ja talteen otettujen 

lemmikkieläinten tilapäinen hoito ja säilyttäminen. Pelkkä löytöeläinten säilyttäminen ei saa olla 

riittävää, ja eläimen hoito tulee määritellä sopimuksessa tarkasti.  

Löytöeläinpalvelun tulee edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Löytöeläinpalvelun tulee 

esimerkiksi tarkistaa eläimen terveydentila jo sen saapuessa. Tarvittaessa eläimen pääsy 

eläinlääkärin hoitoon tulee varmistaa.  

Löytöeläinpalvelun yrittäjällä tulee olla osaamista eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä 

puitteet esimerkiksi pelokkaiden kissojen hoitamiseen.   

Löytöeläinpalvelun tuottajan tulee toimia aktiivisesti eläimen omistajan löytämiseksi esimerkiksi 

selvittämällä mahdollisen tunnistusmerkinnän olemassaolo ja ilmoittamalla talteenotosta julkisesti 

jollain sopivalla tavalla.  

Kissakriisiin voidaan puuttua pitkällä tähtäimellä paremmin, jos myös löytöeläinpalveluista eteenpäin 

luovutettavat kissat on leikattu ja mikrosirutettu. Kissan arvostuksen kannalta olennaista on lisäksi, 

että kissaa ei koskaan luovuteta eteenpäin ilmaiseksi. 

Monen kunnan ostama löytöeläinpalvelu ei ota vastaan villiintyneiksi määrittelemiään kissoja. 

Pahimmassa tapauksessa kissan villiintyneisyyttä arvioidaan loukutushetkellä. Loukutushetki voi 

kuitenkin olla vapaana ulkoilevalle, kesylle lemmikkikissallekin niin pelottava, että se sähisee, 

murisee ja sylkee ja siksi vaikuttaa villiintyneeltä. Myös kipu ja sairaus voivat saada kesynkin kissan 

käyttäytymään kuin ihmisiin sosiaalistumaton, villiintynyt kissa. Tällainen kissa voi päätyä 

lopetettavaksi villiintyneisyyden takia, ellei sitä tarkkailla loukutushetkeä pidempään.  



Monet kissojen hyvinvointia ja asemaa parantavat muutokset säästävät kustannuksia pitkällä 

aikavälillä. Esimerkiksi kaikkien uusiin koteihin luovutettavien kissojen tunnistusmerkitseminen 

mikrosirulla vähentää kustannuksia, kun löytökissa pääsee todennäköisemmin takaisin omaan 

kotiinsa ja sen omistaja löytyy maksamaan sen hoitokulut. 

Seuraavien asioiden tulisi sisältyä sopimukseen, jonka kunta tekee löytöeläinpalvelun tuottajan 

kanssa: 

 

1. Löytöeläinpalvelun ei tule arvioida kissojen ”villiintyneisyyttä” vain loukutushetkellä vaan 

kissojen käyttäytymistä tulee tarkkailla aktiivisesti pidemmän aikaa. 

2. Kaikkien kissojen mikrosirut ja muut mahdolliset tunnistusmerkinnät tulee tarkistaa. 

3. Kaikkien kissojen terveydentila on tarkistettava kissan saapuessa, ja kissa tulee tarvittaessa 

viedä eläinlääkäriin. 

4. Kissojen luonnetta ja käyttäytymistä tulee aktiivisesti seurata ja kissoja tulee totuttaa 

ihmiseen ja käsittelyyn. Hyvin pelokasta kissaa ei kuitenkaan saa pakkokesyttää.  

5. Löytöeläinpalvelujen tulee etsiä löytökissoille aktiivisesti uusia koteja ja viestiä kodittomista 

eläimistä. Yhteistyö eläinsuojeluyhdistysten kanssa on suositeltavaa. 

6. Kissat on luovutettava eteenpäin vain leikattuina ja tunnistusmerkittyinä. 

7. Kaikista uuteen kotiin luovutettavista kissoista tulee periä luovutusmaksu.  

• Kuntien on laadittava eläinten hyvinvoinnin edistämissuunnitelma ja perustettava 

eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin 

Kuntien tulee laatia eläinten hyvinvoinnin edistämisestä suunnitelma, jossa on selkeät mittarit ja 

seurantamekanismit. Nykyisen eläinlääkintähuoltolain 10 §:n mukaan kunnan on laadittava 

suunnitelma järjestämistään eläinlääkäripalveluista sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 

valvonnan järjestämisestä alueellaan. Tähän suunnitelmaan tulisi sisällyttää osio eläinten 

hyvinvointia edistävistä toimista. Näin kunta ottaisi aktiivisesti vastuuta eläinten hyvinvoinnista 

alueellaan. Suunnitelmassa kunnan tulisi määritellä, miten se edistää eläinten hyvinvointia toimillaan 

ja arvioi eri toimiensa hyvinvointivaikutuksia. Suunnitelmassa tulisi myös määritellä eläinten 

hyvinvoinnin edistämisen kehityskohteet aina yhdelle nelivuotiskaudelle. 

Tiedonkulkua ja yhteistyötä lisäämällä eläinten hyvinvointia olisi mahdollista edistää tehokkaammin 

ja ongelmiin olisi mahdollista puuttua nopeammin. Myös kissakriisin ratkaisemiseksi yhteistyö ja 

toimiva tiedonkulku ovat tarpeellisia. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, 

joka jakaa kokemuksia eläinsuojelutilanteesta, pyrkii edistämään eri tahojen osaamista ja yhteistyötä 

sekä parantaa kunnan alueella eläinten hyvinvoinnin tasoa muun muassa päättäjille tehtävin 

aloittein. Yhteistyöelimeen kuuluisivat alueen eläinsuojeluviranomaiset, SEYn eläinsuojeluneuvojat ja 

paikalliset eläinsuojeluyhdistykset sekä muut mahdolliset aktiiviset ja järjestäytyneet 

eläinsuojelutoimijat.  

Kunnissa tulisi jatkossa kehittää myös eläinten hyvinvointivaikutusten arviointia. 

  



3. Miten kuntavaaliehdokkaisiin voi vaikuttaa vaalien alla? 
 

On hyvin arvokasta, jos kissakriisi saadaan vaaleissa puheenaiheeksi, ja kunnan tulevilla päättäjillä on 

tietoa ja tahtotilaa sen ratkaisemiseksi. Eläinsuojeluyhdistyksillä on hyvä tilaisuus vaikuttaa alueensa 

ehdokkaisiin vaalien alla. Yhdistys voi järjestää itse vaaleihin liittyviä tapahtumia, jakaa tietoa 

kissakriisistä ja olla eri tavoin yhteydessä ehdokkaisiin.  

Alla vaikuttamisen vinkkejä. Ne on suunnattu eläinsuojeluyhdistyksille, mutta niitä voivat hyödyntää 

muutkin tahot ja yksityishenkilöt.   

Paikallismedia 

Kuntavaalit ovat erilaisten kannanottojen, mielipidekirjoitusten ja kolumnien kulta-aikaa. Lähettäkää 

paikallislehtiin mielipidekirjoituksia siitä, mitä kunta voisi tehdä kissakriisin ratkaisemiseksi. Tämän 

paketin ideoita voi hyödyntää vapaasti ja soveltaa oman kunnan tilanteeseen.  

Ei kannata myöskään unohtaa vanhaa kunnon radiota: paikallisradio ottaa mielellään vastaan sekä 

juttuideoita että haastateltavia.  

Somen hyödyntäminen 

Yhdistyksen somekanavia kannattaa käyttää monipuolisesti vaalien alla: kertokaa kissakriisistä ja 

muista eläinsuojelutyön haasteista, joihin voidaan vaikuttaa kuntatasolla.  

Muistuttakaa äänestäjiä siitä, että kunnissa tehdään paljon eläinten hyvinvointiin vaikuttavia 

päätöksiä. Heitä kannattaa muistuttaa äänestämään eläinsuojelumyönteistä ehdokasta. Äänestäjät 

voivat tutustua ehdokkaiden eläinsuojeluasenteisiin esimerkiksi eläinpoliittisen vaalikoneen avulla. 

Jos jokin somekanavanne tavoittaa nuoria, varsinkin heitä kannattaa houkutella uurnille 

äänestämään eläinsuojelumyönteisiä ehdokkaita. Viime kuntavaaleissa (2017) vain noin joka kolmas 

18-24 -vuotias nuori käytti ääntään. 

Kuntavaalipaneeli  

Mitä jos järjestäisitte oman, eläinsuojeluaiheisen kuntavaalipaneelin yhdistyksenne kunnan tai 

lähikuntien ehdokkaille ja äänestäjille? Paneeli toimii hyvin myös etätapahtumana. Sen 

järjestäminen yhteistyössä muiden paikallisten eläinsuojeluun liittyvien toimijoiden kanssa voi 

säästää teiltä resursseja ja tuoda paneelille lisää näkyvyyttä.  

Miten tavata ehdokkaita?  

Vaalien alla ehdokkaita on mahdollista tavata monessakin eri yhteydessä. Ennen sitä on hyvä 

tutustua heihin esimerkiksi vaalikoneen tai heidän nettisivujensa kautta.  

Ennen ehdokkaiden tapaamista kannattaa myös opetella tärkeimpiä faktoja kissakriisistä ja sen 

ratkaisemisesta kuntatasolla. Voit käyttää apuna tämän paketin ensimmäistä lukua. Valmistaudu 

haastamaan ehdokasta aihepiirin kysymyksillä. 

Tapaamisia voit yrittää sopia vain yksittäistenkin ehdokkaiden kanssa, mutta järkevää on osallistua 

myös esimerkiksi vaalipaneeleihin tai -toreille. Lähde kuitenkin rohkeasti ottamaan yhteyttä 

ehdokkaisiin ja pyri saamaan mukaan muitakin eläinsuojelijoita.  

http://elainpolitiikka.fi/vaalikone/#/


Puolueiden ja muiden tahojen järjestämät tilaisuudet kannattaa käyttää hyödyksi. Jos paikalliset 

koronarajoitukset sallivat, lähtekää yhdistyksestä porukalla vaalitoreille tai -paneeleihin.  

Miten tavoittaa päättäjiä vaalien alla?  

• Vaalitorit  

• Vaalipaneelit (myös etänä) 

• Puolueiden omat tapahtumat (esim. vaalikahvilat)  

• Erikseen sovitut tapaamiset  

• Ehdokkaiden sähköpostit ja kotisivut 

• Some: etenkin Facebook, Twitter ja Instagram 

• Puhelimitse 

 

4. Miten kunnan eläinsuojeluasioihin voi vaikuttaa vaalien jälkeen? 
 

Lobbaus, eli poliittisiin päätöksiin vaikuttaminen, on olennainen osa poliittista päätöksentekoa myös 

kunnissa. Lobbauksessa jotakin asiaa ajava ryhmä kommunikoi asian kannalta olennaisten tahojen 

kanssa ja pyrkii vakuuttamaan ne asian tärkeydestä. Lobbausta voivat tehdä niin yhdistykset, 

yksityishenkilöt kuin yrityksetkin: eläinsuojeluyhdistys voi hyvin lobata kunnan päättäjiä 

eläinsuojeluun liittyvissä päätöksissä.  

Monilla on lobbauksesta negatiivinen kuva. Se on kuitenkin tärkeä osa poliittista päätöksentekoa, 

sillä siinä erilaiset päätöstä koskevat äänet pääsevät kuuluviin. Olennaista lobbaajalle on tuntea 

asiansa ja tavoitteensa sekä tietää, missä ja koska päätöksiä tehdään.  

Kuka vastaa eläinsuojeluasioista kunnassa? 

Eri kuntien hallinnolliset rakenteet ovat erilaisia, ja eläinsuojeluasioista vastaava taho riippuu 

kunnasta. Usein se on ympäristö- tai terveyslautakunta tai tekninen toimi. Tärkeää on löytää oikea 

taho ja sen sisältä oikeat ihmiset, joiden kanssa pyrkiä verkostoitumaan. Oikeiden henkilöiden 

tunteminen on lobbauksen lähtökohta. 

On tärkeää pysyä kärryillä, kun kunnassa on meneillään löytöeläimiin liittyvä päätösprosessi. Kunnan 

päätöksenteossa aloitteita voivat tehdä esimerkiksi kunnanhallitus, valtuutetut tai jokin lautakunta. 

Jokaisella aloitteella on nimetty esittelijä. Kun aloite liittyy eläinsuojeluun, sen esittelijän 

näkemyksiin ja tietoihin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan. Esittelijän lisäksi apulaispormestariin 

avustajineen kannattaa olla rohkeasti yhteydessä. Päätösesityksen valmisteluvaihe on tehokkain 

hetki päästä vaikuttamaan sen sisältöön.  

Henkilökohtaiset tapaamiset ovat paras tapa verkostoitua ja lobata. Niihin kannattaa varautua 

huolella. Olennaista on, että päättäjiä tavatessa argumentit asian puolesta on hiottu kuntoon ja ne 

voidaan esittää tiiviisti ja selkokielisesti. Kissakriisin ratkaisuun liittyviin argumentteihin tukea saat 

tästä paketista. Varsinkin lobattavan asian talousvaikutuksiin kunnassa kannattaa perehtyä 

etukäteen, ja siihen liittyvät argumentit voivat olla erityisen toimivia. Omista argumenteista ja 

faktoista niiden taustalla kannattaa koostaa materiaali, jonka voi jättää päättäjälle myöhempää 

käyttöä varten. Myös vasta-argumentteihin kannattaa varautua vastaamaan avoimesti ja 



kohteliaasti. Tapaamisessa kannattaa lisäksi pyytää tietoja suunnitteilla tai käynnissä olevista 

eläinsuojeluun liittyvistä päätöksentekoprosesseista.  

Aloitteita voivat tehdä myös kuntalaiset. Kaikilla kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloite 

sen toimintaa koskevissa asioissa. Jokainen kuntalaisaloite käsitellään: aloitteen käsittelee 

useimmiten kunnanhallitus, lautakunta tai jokin muu kunnan viranomainen. Kunnan täytyy ilmoittaa 

aloitteen tekijälle aloitteeseen liittyvät toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi 

prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa sen vireille 

tulosta.  

Yhdistyksen vaikuttamisvastaavat 

Ideaalitilanteessa eläinsuojeluyhdistyksellä olisi yksi tai useampi henkilö, joiden vastuulla on 

kuntatason vaikuttaminen. Jos päätöksenteosta innostuneita henkilöitä ei ole yhdistyksessä, yhdistys 

voi yrittää rekrytoida sellaisia kohdennetusti. Kertokaa somessa ja muissa kanavissanne sekä 

verkostoissanne, millaiselle vapaaehtoiselle yhdistyksessä olisi tarvetta, mitä hänen tehtäviinsä 

kuuluisi ja millaista tukea ja apua hän saisi muilta yhdistysläisiltä. 

Yhdistyksen kuntavaikuttamisesta vastaavat henkilöt voivat selvittää, missä kunnan toimielimessä 

esimerkiksi kissakriisiin liittyviä päätöksiä tehdään, verkostoitua kunnan päättäjien kanssa sekä 

seurata kunnassa käynnissä olevia päätösprosesseja. Heidän johdollaan yhdistys voi pyrkiä 

päättämään vaikuttajiin usein eri keinoin. Tärkein keino on tavata päättäjiä kasvokkain. Yhdistys voi 

myös vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksia 

paikallismediaan tai someen sekä keräämällä nimiä adressiin jonkin asian puolesta. Vaikuttaminen 

on tehokkainta, kun siihen saadaan mukaan muitakin eläinsuojeluun liittyviä sidosryhmiä.  

Kooste yhdistysten käytössä olevista keinoista vaikuttaa eläinsuojeluasioihin kunnassa (lähde: 

Vallakas – kuntalaisen vaikuttamisopas, Kuntaliitto 2009): 

• Yhteydenotto asiaa esittelevään kunnan viranhaltijaan  

• Epävirallisten neuvottelujen käyminen 

• Yksittäisten luottamushenkilöiden käyttö vaikuttamisen välineenä  

• Asian valmistelun seuraaminen ja siihen vaikuttaminen  

• Asioiden nostaminen julkiseen keskusteluun  

• Suunnitteluryhmiin osallistuminen  

• Tiedon jakaminen asiasta kiinnostuneille kuntalaisryhmille  

• Virallisten aloitteiden tekeminen  

• Toisten järjestöjen/yhdistysten käännyttäminen asian puolelle 

Kaikki edellä mainitut keinot ovat myös yksittäisen kuntalaisen käytettävissä, mutta luonnollista on, 

että joukossa on voimaa. 

Lue lisää kuntavaikuttamisesta liitteestä 1 (alla).  

 

Liite 1 
 

Alla oleva teksti on tästä oppaasta: Vaikuta vallanpitäjiin –Järjestölobbaajan opas (Kansan 

Sivistystyön Liitto KSL, teksti: Tiia Kontkanen ja Sini Niva) 

https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/01/Lobbausopas-verkkoversio.pdf
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2018/01/Lobbausopas-verkkoversio.pdf


 

Kunta lobbaamisen kohteena 

Kunnissa tehdään omaa lähialuetta koskevia päätöksiä. Meneillään oleva prosessi uusien 

maakuntien perustamisesta muuttaa kunnan perinteisiä tehtäviä hieman. Jatkossa maakunnissa 

käsitellään iso osa sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät päätöksistä. Kunnille jää tehtäväksi edelleen 

päättää koulutus-, sivistys-, ja kulttuuripalveluista sekä kunnan elinkeinopolitiikasta. Myös 

kaupunkisuunnittelu, asuntopolitiikka ja maankäyttö kuuluvat kunnan päätäntävaltaan.  

Kunnallisen päätöksenteon rakenteet 

Kuntavaaleissa valitut kunnanvaltuutetut päättävät kuntien asioista. Kunnanvaltuuston koko on 

suhteessa kunnan väkimäärään. Kunta voi myös käyttää kaupunki-nimitystä ja tällöin ei puhuta 

kunnasta ja kunnanvaltuustosta, vaan kaupungista ja kaupunginvaltuustosta. Kunnanvaltuusto 

valitsee kunnanhallituksen, joka puolestaan saattaa olla jakautunut jaostoihin. Lisäksi kuntien 

päätöksenteon prosessit etenevät usein lautakunnissa, joiden kesken kunnan päätehtävät on jaettu. 

Lautakuntien jäsenet valitaan joko kunnanvaltuutetuista ja/tai ulkopuolisista luottamushenkilöistä.  

Joissain kunnissa ja kaupungeissa valitaan kunnanjohtaja tai pormestari, sekä mahdolliset 

toimialajohtajat tai apulaiskaupunginjohtajat. Nämä henkilöt ovat virkasuhteessa kuntaan tai 

kaupunkiin ja ovat vastuussa omien alueidensa viranomaisvalmistelusta. Kunnanvaltuutetut ovat 

luottamushenkilöitä, joten he eivät ole työsuhteessa kuntaan. Niissä kunnissa, joissa ei valita 

poliitikkoja virkasuhteisiin, on viranomaisvastuu esittelevällä viranhaltijalla. Kunnissa toimiikin iso 

joukko viranhaltijoita, jotka valmistelevat päätöksiä, hoitavat hallintoa sekä tekevät suoria 

viranomaispäätöksiä. 

Kuntien päätöksentekoprosessi ja lobbaaminen 

Kuntatasolla lobbaamiseen lähtemiselle saattaa olla pienempi kynnys kuin valtiotasolla. 

Kuntapäättäjät ja viranomaiset ovat usein hyvin tietoisia kunnassa tapahtuvista 

päätöksentekoprosesseista. Lisäksi valtuutetuilla ja puolueiden valtuustoryhmillä voi olla paremmin 

aikaa kuulla kuntalaisia kuin kansanedustajilla.  

Verrattuna valtionhallintoon kuntatason päätöksenteko on poliittisempaa. Puoluepoliittiset kannat 

saattavat muuttaa päätöstä matkalla, minkä vuoksi valtuustoryhmät ja apulaispormestarit ovat 

hedelmällisiä lobbauksen kohteita. Puolueet tekevät kuntatasolla eduskuntaa herkemmin keskinäisiä 

sopimuksia, minkä vuoksi hedelmällisintä on lähestyä useampaa valtuustoryhmää. Valtuustoryhmän 

puheenjohtajille voi esittää, että omaa asiaa pääsisi esittelemään ryhmän kokoukseen. Kannattaa 

harkita, mitä ajamasi asian laitaa korostat millekin valtuustoryhmälle sitä esiteltäessä.  

Päätöksentekoprosessi alkaa aina aloitteella, joka tulee vireille kaupungin- tai kunnanhallituksen, 

valtuutettujen, lautakuntien, kuntalaisten tai viranomaisten toimesta. Hyvän yhteistyön tuloksena 

yksittäinen valtuutettu voi myös tehdä aloitteen asiasi puolesta valtuustolle. Yleensä aloite menee 

oman toimialueensa lautakunnan viranhaltijan valmisteltavaksi. Apulaispormestarit tai lautakuntien 

vetäjät ovat vastuussa aloitteiden viranomaisvalmistelusta. Jälleen valmisteluvaihe on tehokkain 

paikka päästä vaikuttamaan päätösesityksen sisältöön. Jokaiselle aloitteelle on aina nimetty 

esittelijä, jonka puheille on hyvä yrittää päästä. Valmisteluun ei välttämättä kuitenkaan oteta 

järjestöjä suoraan sidosryhmiksi.  



”Valmisteluvaihe on tehokkain paikka päästä vaikuttamaan päätösesityksen 

sisältöön.” 

Vaikka asiat saattavat kuntatasolla olla poliittisempia ja siten nopeampia muuttumaan, pyrkivät 

poliittiset ryhmät ja poliitikot johdonmukaisuuteen. Oman puolueen linjaa pyritään noudattamaan 

ristiriidattomasti myös kunnallisessa päätöksenteossa. Päätösesitykset eivät valmistelun jälkeen 

välttämättä enää muutu lautakunnissa tai myöhemmin valtuuston käsittelyssä. Viranomaistahot 

usein antavat mielellään tietoa, mutta mahdollinen apulaispormestari sekä esittelijä ovat 

avainasemissa, jos halutaan päästä vaikuttamaan valmistelun sisältöön. Mahdollisiin 

apulaispormestareihin ja heidän avustajiinsa kannattaa olla yhteydessä, jos tietää, että itselleen 

tärkeä asia on valmistelussa.  

Valmisteilla olevista asioista saa tietoa olemalla myös yhteydessä valtuutettuihin. Heillä on avoin 

tiedonsaantioikeus valmisteluvaiheessa olevista tai sinne tulevista asioista. Seuraamalla kuntien 

nelivuotista strategiaa ja vuosittaista budjettia voi tehdä myös arvioita siitä, millaisia teemoja on 

tulossa valmisteluun ja valtuuston käsittelyyn. Strategia ja budjetti raamittavat kaikkia kunnan 

tulevia päätöksiä. Kuntien julkiset virastot ja lautakunnat ovat velvoitettuja antamaan tietoa 

julkisuuteen, mutta kuntien omistamat yhtiöt ja säätiöt taas ovat vaitiolovelvollisia kaikesta, minkä ei 

lain mukaan pidä olla julkista tietoa.  

Kun päätös on valmisteltu, se tulee lautakuntien tai johtokuntien käsiteltäväksi. Näiden esityslistat ja 

päätökset ovat julkisia ja päätösten etenemistä voi tiedustella tahojen omista viestintäyksiköistä 

sekä lauta- ja johtokuntien sihteereiltä. Lautakunnissa käydyt keskustelut eivät kuitenkaan ole 

julkista tietoa. Lautakuntien toimintaa ohjaavat jokaisen yksikön omat johtosäännöt, joihin on hyvä 

tutustua.  

Jos valmisteluvaiheeseen ei ole päässyt mukaan, on tärkeää perehtyä itse esitykseen. Lautakuntien 

esityslistat tulevat jäsenille alle viikon varoitusajalla. Jos vaikuttamiseen pääsee vasta tässä vaiheessa 

mukaan, on lautakuntien jäseniin kohdistettu lobbaaminen toteutettava hyvin nopealla aikataululla. 

Nopeaa reagointia helpottaa, jos olet pitänyt aktiivisesti yllä yhteyttä valtuutettuihin ja seurannut 

kunnallista päätöksentekoa, etkä herää tilanteeseen vasta kun se on jo päällä. 

”Lautakuntien esityslistat tulevat jäsenille alle viikon varoitusajalla.” 

Ryhmien kannat neuvotellaan usein jo lautakunnissa, jonka jälkeen päätösesitys harvoin enää 

muuttuu. Joskus voikin olla tarpeellista yrittää hyödyntää ryhmien sisäisiä ristiriitoja, jos koko 

valtuustoryhmää ei saa oman kannan taakse kokonaisuudessaan. Esitysten valmisteluprosessit 

vaihtelevat, ja jos esityksessä huomaa selkeitä asiavirheitä tai huonoa valmistelutyötä, on tämä 

tärkeää tuoda lautakuntien jäsenille tietoon. Tämä herättää lautakuntien jäseniä ajattelemaan asiaa 

laajemminkin. Poliitikot eivät halua tehdä päätöksiä, jotka pohjautuvat virheelliseen tietoon. 

Osa päätöksistä etenee lauta- ja johtokunnista suoraan täytäntöönpanoon ja osa siirtyy 

kunnanhallitukselle. Jotkin päätökset taas käsitellään suoraan kunnanhallituksessa tai sen jaostossa 

ilman lautakuntakäsittelyä. Viimeisenä asiasta päättää kunnanvaltuusto. Siitä, miten ja minne 

päätökset etenevät kuntien päätöksenteon portaissa, määrää kunkin tahon hallinto- ja 

toimintasääntö, jotka löytyvät yleensä kunnan sivuilta. Hyvän hallinnon mukaisesti 

kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätökset usein seuraavat lautakunnan päätöstä aiheesta. 

Niinpä asiaa käsittelevän ensimmäisen toimielimen kantaan vaikuttaminen on paras lobbaamisen 

paikka. 


