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ASIA: Poliisin menettely eläinsuojelurikosten kirjaamisessa ja tutkinnassa 
 
 
1 KANTELU 
 

SEY Suomen eläinsuojelu ry (jälj. kantelija) asiamiehenään Toni Lah-
tinen pyysi oikeusasiamiestä tutkimaan poliisin menettelyä eläinsuoje-
lurikosten kirjaamisessa ja tutkinnassa. Kantelijan mukaan kaikkia 
valvontaviranomaisten eläinsuojelulain 63 §:n perusteella tekemiä il-
moituksia ei poliisissa kirjata ja muutenkin tietojen kirjaamisessa on 
puutteita. Kantelijan mukaan kirjaamattomien juttujen takia kriminaali-
poliittinen päätöksenteko saa virheellistä tietoa eläinsuojelurikosten 
määrästä ja rikosoikeudellinen vastuu sekä siihen liittyvä preventiivi-
nen vaikutus jää toteutumatta.  
 
Kantelijan mukaan ongelmia ilmenee myös rikosnimikkeiden hallin-
nassa, esitutkinnan suorittamisessa esitutkintalain edellyttämässä 
laajuudessa, rikoshyödyn selvittämisessä sekä esitutkintojen kestos-
sa. Kantelijan mukaan heikkotasoiset esitutkinnat vaikuttavat koko ri-
kosprosessin laatuun. Yhtenä syynä epäkohdille on kantelijan mu-
kaan se, että eläinsuojelurikosten tutkinta on poliisilaitostasolla keski-
tetty pääsääntöisesti erilaisiin perus- ja massarikostutkintaryhmiin, 
joilla ei ole riittävää osaamista ja resursseja eläinsuojelurikosten asi-
anmukaiseen tutkimiseen.  

 
Lisäksi kantelija arvostelee Poliisihallitusta siitä, ettei se ole antanut 
ohjeistusta eläinsuojelurikosten tutkinnasta. 

 
2 SELVITYS 
 

Kantelun johdosta hankittiin Poliisihallituksen selvitys ja lausunto. 

SEY Suomen eläinsuojelu ry 
   
Lintulahdenkatu 10 
00500 HELSINKI 
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Lausuntonsa ovat antaneet myös kaikki poliisilaitokset sekä Poliisi-
ammattikorkeakoulu.  
 
Lausunnot oheistetaan tämän ratkaisun liitteeksi.  

 
3 RATKAISU 
 
3.1 Lähtökohtia 
 

Oikeusasiamiehestä annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan oi-
keusasiamies tutkii kantelun, jos sen kohteena oleva asia kuuluu hä-
nen laillisuusvalvontaansa ja on aihetta epäillä, että valvottava on 
menetellyt lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä taik-
ka jos oikeusasiamies muusta syystä katsoo siihen olevan aihetta. 
 
Oikeusasiamiehestä annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaan oi-
keusasiamies ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpi-
teisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeustur-
van tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Asiassa 
hankitaan oikeusasiamiehen tarpeelliseksi katsoma selvitys. 
 
Oikeusasiamiehellä on siten harkintavaltaa sen suhteen, mitkä asiat 
hän ottaa tutkittavakseen ja mihin toimenpiteisiin kantelu antaa aihet-
ta. 

 
Kantelun liitteeksi on toimitettu noin 350 vuonna 2018 kirjattua rikos-
ilmoitusta tai esitutkinnassa ollutta eläinsuojeluasiaa, joissa kantelijan 
näkemyksen mukaan ilmenee puutteita tai virheellisyyksiä.  
 
Olen rajannut tutkintani koskemaan yleisemmin eläinsuojelurikosten 
kirjaamismenettelyjä sekä eräitä eläinsuojelurikosten esitutkintaan, 
koulutukseen ja ohjeistukseen liittyviä kysymyksiä. En pidä tarpeelli-
sena käsitellä yksityiskohtaisesti kaikkia kantelijan esille tuomia puut-
teina tai virheellisyyksinä pitämiään yksityiskohtia. Todettakoon, että 
useat esitutkintalain säännökset antavat esitutkintaviranomaiselle jo-
ka tapauksessa laajastikin harkintavaltaa. Tutkinnanjohtajalla on har-
kintavaltaa muun muassa esitutkinnan aloittamisen, keskeyttämisen 
ja päättämisen suhteen. Hänellä on myös harkintavaltaa rikosnimik-
keiden, esitutkintojen priorisoinnin kuin myös yksittäisten esitutkinta-
toimenpiteiden osalta. Yksittäisiin esitutkintoihin sisältyy usein myös 
sellaisia tutkintataktisia ratkaisuja, joiden arviointi ei kuulu laillisuus-
valvojalle. 

 
Olen kuitenkin selvitys- ja lausuntopyynnössäni pyytänyt Poliisihalli-
tusta toimittamaan kullekin poliisilaitokselle tiedoksi kantelijan näke-
mykset yksittäisistä ilmoituksista ja esitutkinnoista. Olen erikseen pyy-
tänyt poliisilaitoksia käymään kantelussa esitetyt havainnot läpi ja mi-
käli poliisilaitokset havaitsevat omissa jutuissaan tapahtuneen sellai-
sia virheitä, tai niissä olevan sellaisia puutteita, joihin he katsovat ai-
heelliseksi oma-aloitteisesti puuttua, he voivat erikseen siitä minulle 
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ilmoittamatta ja odottamatta ratkaisuani ryhtyä tarvittaessa asianmu-
kaisiin toimenpiteisiin. 

 
3.2 Ilmoitusten kirjaamisesta ja syytä epäillä -kynnyksen arvioimisesta 
 

Kantelijan mukaan poliisilaitoksissa ei kirjata kaikkia valvontaviran-
omaisten eläinsuojelulain 63 §:n perusteella tekemiä ilmoituksia. Kan-
telijan oman arvion mukaan vuonna 2018 jäi noin 1500 eläinsuojelu-
säännösten vastaista tekoa kirjaamatta poliisiasiain tietojärjestel-
mään. Kantelija katsoi myös ilmoitusten kirjaamisten viivästyneen. 
 
Kantelijan mukaan tietojen kirjaamisessa on myös puutteita kuten 
muun muassa rikosten tekoaikojen ja teon tunnusmerkistötekijöiden 
kirjaamisen osalta.  
 

3.2.1 Lähtökohdat  
 

Eläinsuojelulain 63 §:n mukaan, jos on syytä epäillä, että eläinsuo-
jelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka 
lopetusasetusta on rikottu, eläinsuojelulaissa tarkoitetun valvontavi-
ranomaisen on viipymättä tehtävä asiasta ilmoitus poliisille. 

 
Esitutkintalain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan, kun esitutkinta-
viranomaiselle ilmoitetaan rikos tai tapahtuma, jota ilmoittaja epäilee 
rikokseksi, esitutkintaviranomaisen on viipymättä kirjattava ilmoitus. 
Jos ilmoitus on epäselvä tai puutteellinen, ilmoituksen tekijää on tar-
vittaessa kehotettava täsmentämään tai täydentämään sitä. 

 
Esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviran-
omaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen pe-
rusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty. Saman lain-
kohdan 3 momentin mukaan tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa si i-
tä, toimitetaanko esitutkinta, ja päätöksen tekemiseen mahdollisesti 
tarvittavien seikkojen selvittämisestä. 

 
3.2.2 Arviointi 
 
3.2.2.1 Syytä epäillä -kynnyksen arvioimisesta 
 
 Eläinsuojelulain 63 § on siinä mielessä ehdoton säännös, että valvon-

taviranomaisen on viipymättä tehtävä ilmoitus poliisille, jos on syytä 
epäillä, että eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä taikka lopetusasetusta on rikottu.  

 
Korostan, että eläinsuojelulain esitöissä todettiin 63 §:n osalta, että 
”valvontaviranomaisille säädettävällä ilmoitusvelvollisuudella tehostet-
taisiin ehdotetun lain rikkomisen saattamista esitutkintaviranomaisen 
tietoon (hallituksen esitys 36/1995 s.37, alleviivaus tässä). Kyse on 
siis nimenomaan tapahtuman saattamisesta rikosprosessin aloittami-
sesta päättävän viranomaisen tietoon. 
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Nyt voimassa olevan eläinsuojelulain mukaan valvontaviranomaisen 
ilmoitusvelvollisuus ei ole sidottu teon vakavuuteen. Maa- ja metsäta-
lousministeriössä on kuitenkin valmistelussa nykyisen eläinsuojelulain 
korvaava laki eläinten hyvinvoinnista (hanke MMM051:00/2020). Lau-
suntokerroksella olevassa lakiluonnoksessa nykyisen eläinsuojelulain 
63 §:n vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta on ehdotettu väljennettäväksi. 
Lakiluonnoksessa tästä on todettu seuraavaa:  
 

”Eläinsuojelulain 63 §:ssä säädetään valvontaviranomaisen velvolli-
suudesta tehdä viipymättä ilmoitus poliisille, jos on syytä epäillä, että 
eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
taikka lopetusasetusta on rikottu. Viranomaiselle ei ole säädetty har-
kintavaltaa ilmoituksen tekemisen suhteen, mikäli epäilykynnys ylit-
tyy. Ilmoitusvelvollisuuden taustalla on tarve saattaa lain rikkomista 
koskeva epäily esitutkintaviranomaisen tietoon. Esityksessä ehdote-
taan, että ilmoitusvelvollisuus poliisille on edelleen lain lähtökohtana. 
Ilmoitus voitaisiin kuitenkin jättää tekemättä niissä tilanteissa, joissa 
on kyse ainoastaan rikkomustyyppisestä teosta tai laiminlyönnistä eli 
ehdotetun lain 109 §:n tarkoittamasta eläinsuojelurikkomuksesta.” 

 
Totean, että valvontaviranomaisen oma käsitys lainvastaisuudesta ei 
poista poliisin omaa velvollisuutta esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin perusteella itsenäisesti arvioida, onko heille tehdyn ilmoituk-
sen perusteella syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko esitutkintaa vai ei. 
Tällainen arviointi kuuluu esitutkintalain mukaan vain tutkinnanjohta-
jalle, jolla on rikosoikeudellista asiantuntemusta. Toisaalta esimerkiksi 
valvontaeläinlääkärillä on eläinsuojeluasioiden erityisammattilaisena 
usein huomattavasti paremmat valmiudet arvioida yksittäisiä eläin-
suojelutilanteita kuin poliisilla. Näin ollen valvontaviranomaisen ilmoi-
tusta voidaan lähtökohtaisesti pitää vahvana viitteenä siitä, että rikos-
ta voi olla syytä epäillä.  

 
Korostan tässä yhteydessä Poliisihallituksen lausunnossa esitettyä, 
että eläinsuojelutilanteen mahdollinen myöhempi korjaantuminen ei 
vaikuta siihen, onko rikos alun perin ollut käsillä. Ilmoitusta ei siis voi-
da jättää tutkimatta yksin sen perusteella, että epäilty on ryhtynyt val-
vontaviranomaisen vaatimiin toimenpiteisiin tai sen vuoksi, että val-
vontaviranomainen on tehnyt eläinsuojeluasiassa hallinnollisen pää-
töksen. Näillä seikoilla voi kuitenkin yksittäistapauksissa olla merkitys-
tä esimerkiksi arvioitaessa sitä, onko esitutkinnan rajoittamiselle edel-
lytyksiä. 
 

3.2.2.2 Valvontaviranomaisten ilmoitukset 
 
 Käytettävissäni olevan aineiston perusteella valvontaviranomaisten 

ilmoituskäytännöt ovat kirjavia. Yleisin ilmoitustapa näyttää kuitenkin 
olevan, että valvontaviranomainen lähettää poliisille jäljennöksen 
eläinsuojelutarkastuspöytäkirjasta. Itä-Suomen poliisilaitoksen mu-
kaan valvontaviranomaisia on erikseen ohjeistettu käyttämään pöytä-
kirjan saatteessa termejä "tiedoksi", "sakkoa" tai "esitutkintaan", joilla 
valvontaviranomainen ilmaisee poliisilla oman näkemyksensä asian 
jatkokäsittelystä. Jotkut poliisilaitokset ovat sopineet valvontaviran-
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omaisten kanssa siitä, että mikäli he epäilevät rikosta, heidän tulisi 
tehdä erillinen tutkintapyyntö. 

 
Poliisihallituksen mukaan ei vaikuta kuitenkaan olevan aina selvää, 
missä tarkoituksessa tarkastuspöytäkirjoja toimitetaan poliisilaitoksi l-
le. Selvitysten perusteella näyttääkin ilmeiseltä, etteivät kaikki valvon-
taviranomaisten poliisille toimittamat ”ilmoitukset” (pöytäkirjat) perustu 

eläinsuojelulain 63 §:ään. Muun muassa Itä-Uudenmaan ja Oulun po-
liisilaitokset ovat ilmoittaneet, että valvontaviranomaiset lähettävät 
heille tarkastuspöytäkirjoja tiedoksi, Oulun poliisilaitoksen mukaan 
säännönmukaisesti. Oulun poliisilaitoksen näkemyksen mukaan tämä 
on kuitenkin eri asia kuin ilmoitus epäillystä rikoksesta, eikä näistä kir-
jata ilmoituksia.  

 
Herää ylipäänsä kysymys, miksi poliisilaitoksille lähetetään pöytäkirjo-
ja myös sellaisista tapauksista, joissa valvontaviranomainen ei ole 
katsonut olevan syytä epäillä rikosta. Valvontaviranomaisilla ei ole 
eläinsuojelulaissa säädetty yleistä tiedonantovelvollisuutta poliisille 
tehdyistä eläinsuojelutarkastuksista. Ilmeistä on, että tästä on erik-
seen sovittu joidenkin poliisilaitosten kanssa, joskin selvitysten perus-
teella jää epäselväksi, mihin tarkoituksiin poliisilaitokset yleisesti tar-
vitsisivat valvontaviranomaisen tarkastuspöytäkirjoja, jos niissä ei siis 
ole sellaisia havaintoja, joiden perusteella poliisin tulisi esitutkintalain 
perusteella arvioida syytä epäillä -kynnystä. Myöskään Poliisihallitus 
ei lausunnossaan tarkemmin perustellut sitä, mihin konkreettisiin tar-
koituksiin (poliisin tehtävien suorittamiseen) näitä tarkastuspöytäkirjo-
ja tarvitaan. Poliisihallitus on lähinnä todennut, että sen käsityksen 
mukaan eläinten kaltoinkohtelun torjunnan kannalta on erittäin tärke-
ää, että poliisi saa eläinsuojelulain edellyttämän ilmoituksen silloinkin, 
kun valvontaviranomaisen ilmoituksella ei ole tarkoitus ilmoittaa epäil-
lystä rikoksesta.  

 
3.2.2.3 Ilmoitusten kirjaamisesta 
 

Myös ilmoitusten kirjaamiskäytännöissä on kirjavuutta. Esimerkiksi 
Pohjanmaan poliisilaitos on ilmoittanut, että osa ilmoituksista on 
aiemmin kirjattu poliisihallinnon asianhallintajärjestelmään (Acta), eikä 
ilmoituksena poliisiasiain tietojärjestelmään. Poliisilaitoksen mukaan 
menettelystä on kuitenkin luovuttu. Joissain poliisilaitoksissa valvon-
taviranomaisten lähettämistä pöytäkirjoista tehdään yksi ns. koonti-
ilmoitus. Joissain poliisilaitoksissa taas valvontaviranomaisen ilmoi-
tukset kirjataan vain, mikäli valvontaviranomainen tekee varsinaisen 
tutkintapyynnön. Pelkkien tarkastuspöytäkirjojen perusteella ilmoituk-
sia ei kirjata.  
 
Poliisihallitus on myöntänyt, ettei kaikkia eläinsuojelulain 63 §:n pe-
rusteella tehtyjä ilmoituksia ilmeisestikään kirjata. Todettakoon kui-
tenkin, että useat poliisilaitokset ovat ilmoittaneet, että he kirjaavat 
kaikki eläinsuojelulain 63 §:n nojalla tehdyt ilmoitukset. Aineiston pe-
rusteella ei kuitenkaan ole mahdollista arvioida sitä, toteutuuko tämä 
käytännössä. Minulla ei myöskään ole aineiston perusteella mahdol-
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lista arvioida sitä, paljonko näitä kirjaamattomia ilmoituksia ylipäänsä 
on. Tämä johtuu muun muassa edellä todetusta kirjavasta ilmoitus- ja 
kirjaamiskäytännöstä. Jää ylipäänsä epäselväksi, onko valvontavi-
ranomainen kaikissa tapauksissa itse katsonut, että ilmoitus on tehty 
eläinsuojelulain 63 §:n nojalla. Kantelijan mukaan kaikki aluehallinto-
virastot eivät ole pystyneet antamaan tietoa eläinsuojelulain 63 §:n 
mukaisen ilmoitusvelvollisuuden tarkasta toteutumisesta alueellaan. 
Lisäksi on mielestäni ilmeistä, etteivät kirjaamattomat tapaukset rajoi-
tu ainoastaan vuoteen 2018. Kantelijan selvityksestä puuttuvat myös 
ns. S-ilmoitukset, joita Poliisihallitus ei ole toimittanut kantelijalle. Kä-
sitykseni mukaan, mikäli otettaisiin huomioon myös poliisin kirjaamat 
S-ilmoitukset, kirjattuja tapauksia olisi ainakin jonkin verran enem-
män.  
 
Totean kuitenkin selvennyksenä, että se, että valvontaviranomaisten 
ilmoitusten perusteella kirjataan S-ilmoituksia, ei sinänsä osoita vir-
heellistä menettelyä. Esitutkintalaissa on säädetty vain ilmoituksen 
kirjaamisvelvollisuudesta eikä siitä, millainen ilmoitus tulisi kirjata (R- 
vai S-ilmoitus). Riippumatta siitä, kirjataanko S- vai R-ilmoitus, tulisi 
kaikissa tapauksissa arvioida sitä, onko esitutkinnan edellytykset kä-
sillä. Mikäli S-ilmoituksen osalta näin todetaan, asiasta tulisi viipymät-
tä kirjata varsinainen rikosilmoitus.  
 
Joka tapauksessa korostan, että poliisi on esitutkintalain perusteella 
velvollinen kirjaamaan valvontaviranomaisten tekemät ilmoitukset, 
jotka on lähetetty poliisille nimenomaan eläinsuojelulain 63 §:n nojalla 
(tai muutoin tutkintapyynnön muodossa). Nähdäkseni eläinsuojelulain 
63 § ei velvoita valvontaviranomaisia tekemään ilmoitusta muissa ta-
pauksissa kuin silloin, jos on syytä epäillä rikosta (vrt. esitutkintalaki 
3:1,1 – ”jota ilmoittaja epäilee rikokseksi”). Tämän perusteella mieles-

täni esitutkintalain mukainen ilmoituksen kirjaamisvelvollisuus on aina 
olemassa, mikäli valvontaviranomainen on viitannut ilmoituksessaan 
edellä mainittuun lainkohtaan. Ilmoituksen kirjaamisvelvollisuus ei 
edellytä sitä, että valvontaviranomainen tekee erillisen tutkintapyyn-
nön, vaan - kuten kantelussa on esitetty - poliisilla on velvollisuus 
reagoida myös valvontaviranomaisten tarkastuspöytäkirjoihin ja pää-
töksiin, joissa ilmoitetaan epäillyistä säännösten vastaisuuksista. Po-
liisihallinnon oman ohjeistuksen mukaan ilmoitukset tulee kirjata polii-
siasiain tietojärjestelmään (Tietojen kirjaamisesta poliisiasian tietojär-
jestelmään, 2020/2013/5231). Jos on kuitenkin selvää, että eläinsuo-
jelutarkastuspöytäkirjaa (ilmoitusta) ei ole lähetetty eläinsuojelulain 63 
§:n nojalla, eikä siinä muutoinkaan ilmoiteta lainvastaisuuksista, ei ai-
nakaan esitutkintalain mukaista kirjaamisvelvollisuutta nähdäkseni 
ole. 

 
Katson eläinsuojelurikosepäilyjen asianmukaisen kirjaamisen edellyt-
tävän käytettävissäni olevan aineiston perusteella sitä, että ensinnä-
kin kriittisesti arvioidaan, mihin tarkoituksiin poliisilaitokset yleisemmin 
tarvitsevat valvontaviranomaisen laatimia eläinsuojelutarkastuspöytä-
kirjoja, ellei niissä ole ilmoitettu rikosepäilystä. Mikäli jostain syystä 
katsotaan, että tällaiset pöytäkirjat ovat tarpeen poliisin oman valvon-
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tavelvollisuuden toteuttamiseksi tai muun poliisitoiminnan kannalta, 
tulisi joka tapauksessa sopia valvontaviranomaisten kanssa pöytäkir-
jojen toimitustavoista, jotta ne voidaan selkeästi erottaa eläinsuojelu-
lain 63 §:n nojalla tehdyistä ilmoituksista. Poliisilaitosten tulisi muu-
toinkin ilmoitusmenettelyn selkeyttämiseksi sopia valvontaviranomais-
ten kanssa eläinsuojelulain 63 §:n nojalla tehtyjen ilmoitusten tekota-
voista ja sisältövaatimuksista.  
 
Totean vielä, että mikäli valvontaviranomaisen pöytäkirja (ilmoitus) on 
puutteellinen, tai jää epäselväksi, missä tarkoituksessa pöytäkirja on 
toimitettu poliisille, tulisi poliisin aina pyytää valvontaviranomaista 
täsmentämään tai täydentämään ilmoitustaan. Ilmoituksia ei saa jää-
dä kirjaamatta vain sen takia, ettei poliisilla ole tietoa siitä, missä tar-
koituksessa esimerkiksi eläinsuojelutarkastuspöytäkirja on heille toi-
mitettu.  
 

3.2.2.4 Ilmoitusten kirjaamisviiveet  
 

Poliisihallituksen mukaan kirjaamisviiveet eläinsuojeluasioissa ovat 
pääsääntöisesti samaa luokkaa kuin muissakin rikosasioissa. Yksit-
täistapauksissa viive on Poliisihallituksen mukaan voinut johtua esi-
merkiksi siitä, että poliisin rikosilmoitusten kirjaamisessa on ollut 
ruuhkaa. Poliisihallituksen mukaan ilmoituksia on voinut virheellisesti 
päätyä myös suoraan yksittäiselle poliisille, joka on johtanut viivee-
seen ilmoituksen kirjaamisessa.  
 
Poliisihallitus toteaa kuitenkin yleisemmin sitä, että valvontaviran-
omaiselle asetettu vaatimus ilmoituksen tekemisen viivytyksettömyy-
destä ei käytännössä vaikuta toimivan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Poliisihallituksen mukaan valvontaviranomaisten ilmoituskäytännöissä 
voi olla suuriakin viiveitä.  
 
Joka tapauksessa totean, ettei minulla ei ole käytettävissäni olevan 
aineiston perusteella aihetta epäillä, että nimenomaan eläinsuojeluri-
kosten osalta ilmoitusten kirjaamisen viiveet poliisissa olisivat keski-
määrin pidemmät kuin muiden rikosasioiden kirjaamisen osalta. Kyse 
on osa yleisempää ongelmaa. Totean, että olen ottanut ilmoitusten 
kirjaamisviiveet poliisissa erikseen tutkittavakseni oman aloitteena 
(EOAK/7288/2021).  

 
3.2.2.5 Ilmoitustietojen kirjaamisesta 
 

Poliisihallitus on antanut ohjeen tietojen kirjaamisesta poliisiasiain 
tietojärjestelmään (2020/2013/5231). Ohjeessa todetaan muun mu-
assa, että yhdenmukaisesti ja laadukkaasti syötetyt perustiedot ja tut-
kinnan etenemisen aikana tehdyt, ajantasaiset muutos- ja täydennys-
tiedot vaikuttavat osaltaan esi- tai poliisitutkinnan oikeellisuuteen sekä 
asianosaisten ja poliisin omaan oikeusturvaan. Poliisiasiain tietojär-
jestelmään kirjattu ilmoitus voi jäädä ainutkertaiseksi dokumentiksi 
yksittäisestä rikoksesta tai tapahtumasta. Rikosilmoitus on esitutkin-
nan käynnistämisen perusasiakirja, joten on ohjeen mukaan tärkeää, 
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että ilmoituksen tiedot kirjataan tarkoituksenmukaisesti ja riittävän kat-
tavasti. 
 
Ohjeessa todetaan muun muassa, että rikos-/tapahtumakohtaisesti 
on kirjattava tapahtuma-aika tai aikaväli. Lisäksi ilmoituksen selostus-
osaan kirjataan muun muassa kuvaus tapahtuneesta siten, että rikok-
sen tunnusmerkistö, tekotapa ja seuraukset käyvät selkeästi ilmi.  
 
Pidän selvänä, että tekoaika tulee jo ilmoituksen kirjaamisvaiheessa 
kirjata mahdollisimman tarkasti. Tarkempi tekoaika (tai aikaväli) tulee 
esitutkinnassa selvittää ja tarpeen mukaan päivittää ilmoitukseen. 
Yhdyn kantelijan näkemykseen, jonka mukaan tekoaika ei ole lähes-
kään aina se päivä, jolloin eläinsuojelutarkastus on tehty. Eläinsuoje-
lulain vastainen toiminta on voinut jatkua pitkäänkin ennen eläinsuoje-
lutarkastusta. Painotan, että tekoajalla on vaikutusta arvioidessa teon 
moitittavuutta ja erittäin tärkeä merkitys syyteoikeuden vanhentumi-
sen kannalta. 
 
Totean, että edellä mainittu kirjaamisohje on varsin kattava ja käsittää 
lähes koko ilmoituksen kirjaamisprosessin. Ohjetta ei ole tarpeen täs-
sä yhteydessä käsitellä yksityiskohtaisesti. Pidän joka tapauksessa 
tärkeänä muun muassa tietojen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden 
sekä asianosaisten ja poliisin oman oikeusturvan kannalta, että ky-
seistä ohjetta noudatetaan kirjattaessa kaikkia rikosilmoituksia. Tieto-
ja tulee päivittää tutkinnan edetessä ja vielä tarkistaa niiden oikeelli-
suus siinä vaiheessa, kun asia toimitetaan syyteharkintaan tai muu-
toin päätetään.  

 
3.3 Eläinsuojelurikosten esitutkinnasta 
 

Kantelijan mukaan poliisi ei ole törkeissä eläinsuojelurikoksissa tehnyt 
ennakkoilmoituksia syyttäjälle. Kantelija katsoo myös yleisemmin, ett-
ei eläinsuojelurikoksia ole tutkittu asian laadun edellyttämällä tavalla 
ja tutkinnassa on viiveitä. Kantelijan mukaan myöskään rikoshyötyä ei 
ole selvitetty. Kantelijan mukaan eläinsuojelurikosten esitutkinnat suo-
ritetaan myös tutkintayksiköissä, joilla ei ole riittävää osaamista elin-
suojeluasioista.  
 

3.3.1 Lähtökohdat  
 
Esitutkintalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan esitutkinnassa 
selvitetään: 
 
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-
olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset 
sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraa-
musta varten tarvittavat seikat; 
 
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja 
rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asian-
omistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi; 
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3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeuden-
käynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla 
on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja 
 
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asi-
an käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa 
annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä. 
 
Lain esitöissä (HE 222/2010 vp, s. 161) todetaan, että esitutkinnas-
sa on pyrittävä keräämään riittävä kohtuudella saatavissa oleva selvi-
tys ja näyttö, niin epäiltyä vastaan kuin hänen puolestaankin puhuva. 
Sinällään rikosten riittävän tehokas selvittäminen ei luonnollisesti liity 
pelkästään rikoksesta epäiltyyn vaan myös muihin asianosaisiin, kos-
ka esimerkiksi asianomistajan kannalta esitutkinta voidaan nähdä oi-
keussuojakeinoksi. Selvittäminen asian laadun edellyttämällä tavalla 
pitää sisällään sen, että tutkintaan on suunnattava riittävästi henkilös-
tö- ja muita voimavaroja. Tutkintaa ei voida myöskään päättää kiiree-
seen tai perusteettomiin ja hätäisiin johtopäätöksiin nojautumalla. Te-
hokkuuden vaatimuksen yksi ulottuvuus on, että tapaus tulee tutkia 
sitä perusteellisemmin mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys. 
 
Esitutkintalain 3 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan esitutkinta on 
toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Saman lainkohdan 2 momen-
tin mukaan esitutkintatoimenpiteet voidaan olosuhteiden sitä edellyt-
täessä asettaa tärkeysjärjestykseen. 
 
Lain esitöissä (HE 222/2010 vp, s. 189) todetaan, että tärkeysjär-
jestykseen asettamisessa on yleensä kysymys siitä, että poliisin rajal-
listen resurssien puitteissa vakavimmat rikokset asetetaan kiireelli-
syyden suhteen etusijalle. Toisaalta jonkin rikoksen tutkiminen kiireel-
lisesti saattaa olla tärkeätä muustakin syystä. Esimerkkinä voidaan 
mainita lähiaikoina vanhentumassa oleva rikos sekä rikos, jolla on ri-
koksesta epäillyn virka- tai työtehtävien suorittamisen kannalta merki-
tystä. Lähtökohtaisesti momentin tarkoittamassa tapauksessa olisi 
kysymys esitutkintojen asettamisesta toisiinsa nähden kiireellisyysjär-
jestykseen. Useimmiten järjestykseen asettaminen koskee esitutkin-
tatoimenpiteistä nimenomaan esitutkinnan aloittamista. 
 
Esitutkintalain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan esitutkinnan 
toimittaa muu poliisi kuin suojelupoliisi. Saman lainkohdan 3 momen-
tin mukaan esitutkintaviranomaisten lisäksi esitutkintaan osallistuu 
syyttäjä. 
 
Esitutkintalain 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaviran-
omaisen on viipymättä ilmoitettava syyttäjälle asiasta, jossa rikokses-
ta epäiltynä on poliisimies, jollei asiaa käsitellä sakon ja rikesakon 
määräämisestä annetussa laissa säädetyssä menettelyssä. Syyttäjäl-
le on lisäksi ilmoitettava tutkittavaksi tulleesta rikoksesta, jonka esitut-
kinta- ja syyttäjäviranomaiset ovat yhdessä niille kuuluvan toimivallan 
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perusteella päättäneet kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden piiriin tai josta 
syyttäjä on pyytänyt ilmoittamaan. 
 
Poliisihallituksen ohjeen ”syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, il-
moitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet” (POL-2018-50758) 
mukaan ilmoitus syyttäjälle tulee tehdä muun muassa tutkittavista ri-
kosasioista, joissa tutkittavan rikoksen vähimmäisrangaistus on neljä 
kuukautta vankeutta tai enemmän.  
 
Esitutkintalain 11 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan esitutkintaa 
varten voidaan hankkia asiantuntijalausunto esitutkinnassa selvitettä-
vää asiaa koskevasta kysymyksestä. 

 
3.3.2 Yleistä eläinsuojelurikosten esitutkinnasta 
 

Useat esitutkintalain säännökset antavat esitutkintaviranomaiselle 
harkintavaltaa, muun muassa erilaisista esitutkintatoimenpiteistä pää-
tettäessä. Vaatimuksena kuitenkin on, että tapaus tulee tutkia sitä pe-
rusteellisemmin mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys. Tässä 
suhteessa eläinsuojelurikokset eivät ole poikkeus.   
 
Eläinsuojelurikosten osalta merkittävin eroavaisuus muihin rikosasioi-
hin nähden on se, että tuomioistuimella on mahdollisuus tietyissä ta-
pauksissa määrätä eläinsuojelurikokseen syyllistynyt eläintenpitokiel-
toon (rikoslaki 17 luvun 23 §). Tämä seikka tulisi ottaa esitutkinnassa 
ja syyttäjäyhteistyössä huomioon. Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilai-
toksen mukaan eläintenpitokiellon toteutuminen huomioidaan esitut-
kinnassa niin, että valvontaeläinlääkäriltä pyydetään kannanotto 
eläintenpitokiellon tarpeellisuudesta.  
 
Merkittävä eroavaisuus on myös se, että eläinsuojelurikoksissa uhri 
on eläin. Käsitykseni mukaan eläinten kaltoinkohtelu on usein havait-
tavissa jo ulkoisten seikkojen perusteella. Tästä huolimatta - kuten 
kantelussa on esitettykin - olisi perusteltua kuulla esitutkinnassa 
eläinsuojeluasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista arvioida esimer-
kiksi teolla eläimelle aiheutettua kipua tai haittaa. Useat poliisilaitok-
set ovatkin ilmoittaneet kuulevansa esitutkinnassa asiantuntijoita. Pi-
dän tätä eläinsuojelurikosten esitutkinnan laadun kannalta hyvin pe-
rusteltuna. Poliisihallituksen mukaan kuulemisissa vaikuttaa kuitenkin 
olevan jonkin verran poliisilaitoskohtaisia vaihteluja.  

 
3.3.3 Esitutkinnan kestosta 
 

Esitutkintojen keston osalta totean, että kantelijan esille tuomat viiveet 
eivät käsitykseni mukaan yleisesti eroa ainakaan merkittävästi mui-
den rikosasioiden esitutkinnoista. On selvää, että poliisin rajalliset re-
surssit vaikuttavat esitutkintojen kestoon. Poliisi joutuu priorisoimaan 
muun muassa sitä, missä järjestyksessä esitutkinnat toimitetaan. Kä-
sitykseni mukaan kiireellisimpiä rikosasioita ovat usein muun muassa 
henkeen ja terveyteen ja alaikäisiin kohdistuvat rikokset sekä esitut-
kinnat, joissa käytetään pakkokeinoja. Näin ollen esimerkiksi perus-
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muotoiset eläinsuojelurikokset, joissa eläinsuojelutilanne on jo kor-
jaantunut, eivät käsitykseni mukaan useinkaan ole priorisoinnin kär-
jessä. Tästä huolimatta eläinsuojelurikokset tulisi pyrkiä tutkimaan 
mahdollisimman viivytyksettä. Tulee myös huolehtia siitä, ettei yksit-
täisen eläinsuojelurikoksen syyteoikeus pääse vanhentumaan.  

   
3.3.4 Eläinsuojelurikosten tutkinnan organisoinnista 
 

Poliisihallituksen mukaan eläinsuojelurikosten tutkintajärjestelyt vaih-
televat poliisilaitoksittain. Useilla poliisilaitoksilla on kuitenkin eläin-
suojeluasioihin erikoistuneita tutkijoita. Esimerkiksi Helsingin poliisilai-
tos kertoo nimittäneensä lokakuussa 2018 kaksi rikostutkijaa, joiden 
pääasiallinen tehtävä on tutkia eläinsuojelurikoksia. Ilmeistä kuitenkin 
on, että lähes kaikissa poliisilaitoksissa on jollain tasolla eläinsuojelu-
asioihin perehtyneitä tai niistä kiinnostuneita tutkijoita, joskaan heidän 
osaamistaan eläinsuojeluasioissa on tässä mahdotonta tarkemmin 
arvioida. Poliisihallituksen mukaan näiden tutkijoiden määrä myös 
vaihtelee poliisilaitosten välillä. Selvitysten perusteella näyttää kuiten-
kin siltä, että jotkut poliisilaitokset ovat saaneet erillisrahoitusta rekry-
toida nimenomaan eläinsuojelurikoksiin erikoistuneita tutkijoita. Pidän 
tätä positiivisena asiana. Epäselväksi kuitenkin jää, millä kriteereillä 
erillisrahoitus on jaettu. Totean samalla, että on myös poliisilaitoksia, 
joissa on eläinsuojeluasioihin erikoistuneita tutkinnanjohtajia.  
 
Poliisilaitosten vastausten perusteella suurin osa eläinsuojelurikoksis-
ta tutkitaan ns. päivittäistutkinnassa. Törkeät eläinsuojelurikokset saa-
tetaan joissain poliisilaitoksissa tutkia ns. vaativassa tutkinnassa. 
Varsinaisesti eläinsuojelurikoksiin erikoistuneita tutkintaryhmiä ei Po-
liisihallituksen mukaan ole missään poliisilaitoksessa.  
 
Totean, että tutkinnan organisoiminen on asia, joka kuuluu poliisilai-
toksille ja Poliisihallitukselle. Minulla ei laillisuusvalvojana ole mahdol-
lista puuttua tähän. Pidän kuitenkin tärkeänä, että poliisihallinnossa 
huolehdittaisiin mahdollisuuksien ja resurssien puitteissa siitä, että jo-
kaisessa poliisilaitoksessa olisi riittävä määrä eläinsuojeluasioihin pe-
rehtyneitä tutkijoita. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua se, ettei il-
meisestikään ole saatavilla ainakaan tällä hetkellä riittävästi koulutus-
ta. Palaan koulutukseen myöhemmin luvussa 3.4.1.  
 

3.3.5 Esitutkintayhteistyöstä 
 

Osa poliisin ja syyttäjän välistä yhteistyötä on ns. ennakkoilmoituksen 
tekeminen. Poliisihallituksen ohjeen mukaan ennakkoilmoitus syyttä-
jälle tulee tehdä muun muassa tutkittavista rikosasioista, joissa tutkit-
tavan rikoksen vähimmäisrangaistus on neljä kuukautta vankeutta tai 
enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikista törkeistä eläinsuojeluri-
koksista (rikoslaki 17 luvun 14 a § - säädetty rangaistus on vankeutta 
vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta) tulee tehdä en-
nakkoilmoitus syyttäjälle.  
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Kantelijan mukaan näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Kantelijan eräiltä 
poliisilaitoksilta saamien vastausten perusteella ainakin joissain ta-
pauksissa ennakkoilmoitukset ovat jääneet tekemättä. Poliisilaitokset 
ovat kuitenkin tähän kanteluun annetuissa lausunnoissa ilmoittaneet, 
että ennakkoilmoitukset tehdään törkeissä eläinsuojelurikoksissa ku-
ten muissakin törkeissä rikoksissa.  
  
Joka tapauksessa totean, että syyttäjälle tehtäviä ennakkoilmoituksia 
epäillyissä törkeissä eläinsuojelurikoksissa voidaan pitää tärkeänä ot-
taen huomioon muun muassa syyttäjän mahdollisuus vaatia eläinten-
pitokieltoa. Tämän on todennut myös Poliisihallitus. Totean kuitenkin, 
että vaikka Poliisihallituksen ohjeistus ennakkoilmoituksen tekemises-
tä koskee lähtökohtaisesti vain törkeitä eläinsuojelurikoksia, poliisi voi 
ilmoittaa syyttäjälle muustakin tutkittavaksi tulleesta eläinsuojelurikok-
sesta, jonka poliisi ja syyttäjä ovat yhdessä niille kuuluvan toimivallan 
perusteella päättäneet kuuluvan ilmoitusvelvollisuuden piiriin, tai josta 
syyttäjä on erikseen pyytänyt ilmoittamaan. Laki mahdollistaa siis 
sen, että myös paikallisesti voidaan sopia syyttäjälle ilmoitettavista 
asioista (HE 222/2010 vp, s. 206). Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan po-
liisilaitoksen mukaan syyttäjälle ilmoitetaan kaikista eläinsuojelurikok-
sista.  

 
Totean vielä, että ennakkoilmoituksen tekeminen ei ole syyttäjäyhteis-
työn edellytys. Tutkinnanjohtaja ja tutkija voi aina tarvitessa konsul-
toida syyttäjää, esimerkiksi eläinsuojelurikosten rikosnimikkeiden 
taikka muiden seikkojen osalta. Näyttääkin lausuntojen perusteella 
siltä, että ainakin joillain syyttäjäalueilla on eläin- ja luonnonvararikok-
siin erikoistuneita syyttäjiä. Heidän asiantuntemustaan on mielestäni 
perusteltua käyttää tarvittaessa eläinsuojelurikosten esitutkinnassa 
hyödyksi.   
 

3.3.6 Rikoshyödyn jäljittäminen 
 

Poliisihallinnossa on voimassa oleva ohje rikoksella saadun hyödyn 
ja vakuustakavarikon tai takavarikon kohteen jäljittämisestä, 
jäädyttämisestä ja poisottamisesta (POL-2017-6205). Poliisihalli-
tuksen mukaan ohje kattaa laajasti rikoshyödyn jäljittämiseen ja pois-
tattamiseen liittyviä seikkoja, mutta siinä ei ole otettu kantaa erityisesti 
eläinsuojelurikoksiin liittyvään rikoshyötyyn.  
 
Ohjeessa todetaan muun muassa, että rikos ei saa olla tekijälleen ta-
loudellisesti kannattava ja hyödyn poisottamisella ehkäistään uusia ri-
koksia. Ohjeen tavoitteena on tehostaa rikoshyödyn jälji tystä siten, et-
tä esitutkintalain velvoite rikoshyödyn jäljittämisestä otetaan huomi-
oon kaikissa tutkittavissa rikosasioissa. Rikoshyödyn jäljityksen tavoit-
teena on oikeudenvastaisen tilan ennallistaminen, rikosvahinkojen 
vähentäminen, rikosten ennalta estäminen ja rikostorjunnan vaikutta-
vuuden tehostaminen. 
 
Useat poliisilaitokset ovat ilmoittaneet rikoshyödyn eläinsuojeluasiois-
sa olevan vaikeasti arvioitavissa. Perusmuotoisissa ja vähäisissä asi-
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oissa ei aina ole selvitetty rikoshyötyä ja sitä on saatettu pitää epätar-
koituksenmukaisena. Menettelyä ei nähdäkseni voida lähtökohtaisesti 
pitää lainvastaisena. Lain sanamuoto ”asian laadun edellyttämällä ta-
valla” antaa esitutkintaviranomaiselle jonkin verran harkintavaltaa. 
Tämän tarkoittanee muun muassa sitä, että etenkin vähäisissä asi-
oissa rikoshyöty voidaan tapauskohtaisesti jättää selvittämättä.  
 
Joka tapauksessa totean, että rikoshyöty on lähtökohtaisesti selvitet-
tävä esitutkinnassa. Helsingin poliisilaitos on ilmoittanut, että he tule-
vat syyttäjän kanssa arvioimaan myös rikoshyödyn selvittämistä pie-
nemmissäkin jutuissa. Myös Itä-Suomen poliisilaitos on ilmoittanut tu-
levansa kehittämään ja tehostamaan rikoshyödyn selvittämistä yhteis-
työssä syyttäjän kanssa. Keski-Suomen poliisilaitoksen mukaan ri-
koshyödyn jäljittäminen on pyritty suuntaamaan rikoslajineutraaliksi.  
Pidän edellä mainittuja toimenpiteitä oikeansuuntaisina.  

 
3.4 Koulutuksesta ja poliisihallinnon ohjeistuksesta 
 
3.4.1 Eläinsuojelu poliisikoulutuksessa 
 

Poliisiammattikorkeakoulun mukaan poliisin ammattikorkeakoulutut-
kinnon (AMK) opetussuunnitelmaan vuosille 2020-2022 ei ole sisälly-
tetty lainkaan rikoslain 17 luvun säännöksiä eläinsuojelurikoksista. 
Tutkintoon sisältyy kuitenkin ”Poliisi eläinsuojeluviranomaisena” -
niminen verkkokurssi, jonka ohjeellinen laajuus on Poliisiammattikor-
keakoulun mukaan yksi tunti. Operatiivisen kenttätoiminnan ja johta-
misen opintojaksossa eläinten kaltoinkohtelu otetaan Poliisiammatti-
korkeakoulun mukaan esille asuntohälytystehtävän teemassa ja 
eläinsuojelukysymysten laajuus on noin puoli oppituntia. Vastaavasti 
poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opetussuun-
nitelmassa vuosille 2020-2022 olevassa valvonta- ja hälytystoimen 
johtaminen ja turvallisuusyhteistyö -opintojaksossa on eläinsuojelu-
valvontaa ja eläinsuojelurikosten tutkintaa koskevaa opetusta, jonka 
laajuus on Poliisiammattikorkeakoulun mukaan 16 tuntia.  
 
Poliisiammattikorkeakoulun mukaan poliisin AMK-tutkinto pyrkii kat-
tamaan varsin laajan alueen poliisin tehtävissä tarvittavasta osaami-
sesta. Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva rajallinen aika ra-
jaa opetuksessa esille otettavat kokonaisuudet sellaisiksi, että ne vas-
taavat mahdollisimman hyvin poliisin työlle asetettavia vaatimuksia. 
Poliisiammattikorkeakoulun mukaan poliisin YAMK-tutkinnossa eläin-
suojeluvalvontaan ja eläinsuojelurikosten tutkintaan on mahdollista 
käyttää enemmän aikaa. 
 
Poliisilaitosten lausunnoissa on tuotu esille, ettei eläinsuojelurikoksiin 
liittyvää koulutusta ole poliisihallinnossa riittävästi tarjolla. Helsingin 
poliisilaitoksen mukaan eläinsuojelurikoksiin liittyvä koulutus ja ohjeis-
tus on ollut yksinomaan poliisilaitosten ja tutkijoiden oman aktiivisuu-
den varassa. Osaamista on saatu muun muassa valvontaeläinlääkä-
reiden yhteistyön kautta sekä osallistumalla Ruokaviraston lemmik-
kieläinpäiville ja tutustumalla itse aihealueeseen. Poliisihallituksen 
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mukaan asiantuntijuutta on pyritty lisäämään myös ulkoisten toimijoi-
den koulutustarjontaa hyödyntämällä. 
 
Pidän huolestuttavana sitä, jos kouluttautuminen eläinsuojeluasioissa 
jää tutkijoiden oman aktiivisuuden varaan. Lukuun ottamatta poliisin 
YAMK-tutkintoa näyttää eläinsuojelua koskevaa koulutusta olevan 
Poliisiammattikorkeakoulussa hyvin niukasti tarjolla. Erityisesti poliisin 
perustutkinnon (AMK) noin yhden tunnin laajuista verkkokurssia voi-
daan pitää vähäisenä. Pidän sinänsä ymmärrettävänä, että poliisin 
tehtäväkenttä on hyvin laaja, eikä kaikkia poliisin tehtäviin kuuluvia 
asioita ole mahdollista käsitellä peruskoulutuksessa ainakaan kovin 
kattavasti. Joka tapauksessa tulisi mielestäni arvioida, tulisiko eläin-
suojelua ja eläinsuojelurikosten esitutkintaa käsitellä jatkossa laa-
jemmin jo poliisin peruskoulutuksessa (AMK). Perustelen näkemystä-
ni muun muassa sillä, että eläinsuojelurikoksia tutkitaan useimmiten 
poliisilaitosten ns. päivittäistutkinnassa, jonne useat vastavalmistu-
neet poliisimiehet käsitykseni mukaan ensin sijoittuvat. Poliisin 
YAMK-tutkinto taas antaa pätevyyden poliisin päällystötehtäviin ja 
hakeutuminen YAMK-tutkintoon edellyttää aiemman tutkinnon suorit-
tamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemusta sisäisen tur-
vallisuuden alalta (Laki Poliisiammattikorkeakoulusta 23 §). Tuossa 
vaiheessa hakijat ovat käsitykseni mukaan saattaneet toimia muun 
muassa tutkintatehtävissä jo useita vuosia. Pidän epätyydyttävänä si-
tä, että eläinsuojelua käsitellään laajemmin vasta YAMK-tutkinnossa, 
johon koulutukseen vain osa virassa olevista poliisimiehistä myö-
hemmin hakeutuu.  
 
Koulutustarpeen osalta viittaan vielä SEY:n vuonna 2019 tekemään 
selvitykseen, jonka tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä Suomessa 
toimivat virkaeläinlääkärit ovat Helsingin poliisin käyttöön ottamasta 
eläinsuojelupoliisimallista (https://sey.fi/elainsuojelupoliisin-
valtakunnallistaminen/). Kyselyssä selvitettiin myös virkaeläinlääkä-
reiden näkemyksiä poliisin osaamisesta eläinsuojeluasioissa. Kyse-
lyssä esitettiin väite ”Oman paikkakuntasi poliisi hallitsee eläinsuojelu-
lain säännökset hyvin”. Yli 71 % vastaajista oli väitteen kanssa eri 
mieltä. Kyselyyn vastasi yhteensä 119 virkaeläinlääkäriä.  
 
Pidän joka tapauksessa hyvänä Poliisiammattikorkeakoulun ilmoitus-
ta siitä, että eläinsuojelurikoksia koskevaa täydennyskoulutusta on 
tarkasteltava ja selvitettävä. Totean, että eläinsuojelurikosten tutkin-
taan liittyvälle täydennyskoulutukselle näyttää poliisilaitosten lausun-
tojenkin perustella olevan selkeä tarve.  

 
3.4.2 Eläinsuojelurikosten esitutkintaa koskeva ohjeistus 
 

Nyt käsiteltävänä olevan kantelun johdosta Poliisihallitus on tunnista-
nut tarpeen ohjeistaa poliisilaitoksia eläinsuojelurikosten tutkinnasta. 
Poliisihallituksen mukaan käytännöt viranomaisyhteistyössä, rikosil-
moitusten kirjaamisessa, esitutkinnan toimittamisessa ja toiminnan 
organisoinnissa poikkeavat poliisilaitoksissa sen verran, että eläin-
suojelurikosten esitutkintaa koskeva ohjeistus on tarpeen. Poliisihalli-

https://sey.fi/elainsuojelupoliisin-valtakunnallistaminen/
https://sey.fi/elainsuojelupoliisin-valtakunnallistaminen/
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tuksen mukaan se aloittaa ohjeen valmistelun ottaen samalla huomi-
oon valmistelussa olevan eläinsuojelulain uudistuksen.  
 
Pidän ohjeistuksen valmistelua perusteltuna. Totean samalla, ettei 
minulla ole aihetta epäillä Poliisihallituksen tältä osin laiminlyöneen 
velvollisuuksiaan tavalla, joka antaisi minulle laillisuusvalvojana aihet-
ta toimenpiteisiin.  

 
3.5 Viranomaisyhteistyöstä   
   

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomai-
sena eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä lope-
tusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudattamista (eläinsuojelulaki 34 
§). Vastaavasti Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viran-
omaisena eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä 
lopetusasetuksen täytäntöönpanoa ja noudattamista (eläinsuojelulaki 
34 a §). Aluehallintovirasto puolestaan huolehtii eläinsuojelulain ja 
sen nojalla annettujen säännösten sekä lopetusasetuksen täytän-
töönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan (eläinsuo-
jelulaki 35 §). 

 
Eläinsuojelulain 36 §:n mukaan muun muassa poliisi valvoo eläin-
suojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä 
lopetusasetuksen noudattamista kunnan alueella. Käsitykseni mu-
kaan varsinainen eläinsuojelutarkastustoiminta jäänee kuitenkin pai-
kallistasolla pääsääntöisesti muiden eläinsuojelulaissa säädettyjen 
valvontaviranomaisten hoidettavaksi. Poliisin tehtävä on joka tapauk-
sessa tutkia epäiltyjä eläinsuojelua koskevien säännösten vastaisia 
rikoksia.  

 
Poliisilaitosten lausunnoissa ilmenee, että paikallispoliisilla on ilmei-
sen hyvät yhteystyöverkostot muihin eläinsuojeluvalvontaviranomai-
siin. Moni poliisilaitos on ilmoittanut, että heillä on säännönmukaisia 
tapaamisia ja neuvottelutilaisuuksia. Pidän tätä erittäin hyvänä asia-
na. Lausunnoissa on esitetty myös käytännön esimerkkejä toimivasta 
yhteistyöstä. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon, että Hämeen poliisi-
laitoksen mukaan heille saattoi tulla valvontaviranomaisten ilmoituksia 
puolen vuoden viiveellä, mutta valvontaeläinlääkäreiden kanssa pide-
tyn palaverin jälkeen ne alkoivat tulla reaaliajassa. 
 
Totean, että poliisilla on hyvät edellytykset sopia valvontaviranomais-
ten kanssa eräistä tässä ratkaisussa esiin tuoduista epäkohdista – 
varsinkin eläinsuojelulain 63 §:n tarkoittaman ilmoituksen tekemisestä 
ja kirjaamisesta. Tästä syystä en ole katsonut olevan aihetta erikseen 
kuulla muita viranomaisia. Ottaen kuitenkin huomioon lausunnoissa 
esitetyt käsitykset muun muassa ilmoitusten viiveistä ja näkemykseni 
eläinsuojelupöytäkirjojen toimittamisesta poliisille, lähetän tämän pää-
tökseni tiedoksi myös Ruokavirastolle ja Aluehallintovirastoille. 
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3.6 Yhteenvetoa  
 
Käsitykseni mukaan eläinsuojelurikoksia koskevien ilmoitusten kir-
jaamisen osalta tilanne on tällä hetkellä epätyydyttävä. Se, että polii-
sissa jää kirjaamatta ilmoituksia, joissa ilmoittaja pitää tapahtumia ri-
koksena, on esitutkintalain vastaista. Tilanne tulisi viipymättä korjata. 
Käsitykseni mukaan Poliisihallituksen tulisi ohjeistuksella ja valvon-
nalla huolehtia siitä, että eläinsuojelulain 63 §:n nojalla tehdyt ilmoi-
tukset kirjataan yhdenmukaisesti esitutkintalain ja poliisin sisäisten 
ohjeiden mukaisesti poliisiasiain tietojärjestelmään kaikissa poliisilai-
toksissa. 
 
Se, että eläinsuojelurikoksia koskevia ilmoituksia jää kirjaamatta, tar-
koittaa myös, ettei rikosvastuu voi käytännössä toteutua. Vaikka polii-
sissa arvioitaisiin, ettei eläinsuojelulain 63 § nojalla tehty ilmoitus joh-
taisi esitutkintaan, ilmoitus on joka tapauksessa kirjattava. Tämä sen-
kin takia, että tutkinnanjohtajan on esitutkintalain 11 luvun 1 §:n mu-
kaan kirjallisesti perusteltava, miksi esitutkintaa ei toimiteta. Kuten 
kantelija on tuonut esille, mikäli ilmoituksia jää kirjaamatta, jää myös 
ilmoitettujen eläinsuojelurikosten tarkempi määrä pimentoon krimi-
naalipoliittisilta päättäjiltä.  
 
Merkittäviä epäkohtia ovat myös eläinsuojelurikoksia koskevan koulu-
tuksen niukkuus sekä yhtenäisen ohjeistuksen puute. Poliisihallitus 
on kuitenkin lausunnossaan ilmoittanut aloittavansa eläinsuojeluri-
koksia koskevan ohjeistuksen valmistelun, joten tältä osin asia ei 
edellytä toimenpiteitäni. Edellä kohdassa 3.4.1 mainittu SEY:n selvi-
tys omalta osaltaan puoltaa näkemystäni siitä, että eläinsuojelua kos-
kevan koulutustarjonnan lisääminen poliisihallinnossa on tarpeen.  
 

4 TOIMENPITEET 
   

Esitän Poliisihallitukselle, että se ryhtyisi viipymättä toimenpiteisiin, 
joilla varmistetaan, että eläinsuojelulain 63 §:n nojalla tehdyt ilmoituk-
set kirjataan yhdenmukaisesti kaikissa poliisilaitoksissa (kohta 
3.2.2.3).  
 
Lisäksi saatan Poliisihallituksen tietoon käsitykseni eläinsuojelurikok-
sia koskevan koulutustarjonnan lisäämisen tarpeesta (kohta 3.4.1).  
 
Saatan myös tässä ratkaisussa esittämäni käsitykset syytä epäillä -
kynnyksen arvioimisesta (kohta 3.2.2.1), ilmoitustietojen kirjaamisesta 
(3.2.2.5), eläinsuojelurikosten esitutkinnasta (kohta 3.3.2), tutkinnan 
organisoinnista (kohta 3.3.4), syyttäjäyhteistyöstä (kohta 3.3.5) ja ri-
koshöydyn jäljittämisestä (3.3.6) Poliisihallituksen tietoon ja edelleen 
saatettavaksi kaikkien poliisilaitosten tietoon ja huomioon otettavaksi 
eläinsuojelurikosten esitutkinnassa.  

 
Edellä mainituissa tarkoituksissa lähetän jäljennöksen päätöksestäni 
Poliisihallitukselle. Pyydän Poliisihallitusta ilmoittamaan 31.5.2022 
mennessä, mihin toimenpiteisiin se on tämän päätökseni johdosta 
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ryhtynyt. 
 
Poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyöhön viitaten (kohta 3.3.5) lähe-
tän päätökseni tiedoksi valtakunnansyyttäjän toimistolle. 
 
Muuhun viranomaisyhteistyöhön viitaten (kohta 3.5) lähetän päätök-
seni tiedoksi myös maa- ja metsätalousministeriölle, Ruokavirastolle 
ja aluehallintovirastoille.  
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Asiakirja on hyväksytty sähköisesti asianhallintajärjestelmässä. 


