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Eläinsuojeluverkoston ongelmia paikkaillaan vapaaehtoisvoimin 
 
Viimeaikaiset uutisoinnit eläinten kaltoinkohtelusta niin tuotanto- kuin harraste-
eläinpuolellakin ovat synnyttäneet kiivasta keskustelua eläinsuojeluviranomaisverkoston 
ongelmakohdista. Paperilla vaikuttaisi siltä, että Suomen eläinsuojelulainsäädäntö 
varmistaa eläinten erinomaisen kohtelun. Todellisuudessa kuitenkin eläinsuojelulaki on 
vesitetty tulkinnanvaraisilla asetuksilla ja määräysten sijaan suosituksilla, joita ei 
tarvitse noudattaa. Lisäksi tulkinnat vaihtelevat alueittain ja yksittäisen viranomaisen 
mukaan.   
 
Useimmiten viranomaiset joutuvat hoitamaan eläinsuojeluasioita muun virkatoimensa 
ohella. Jatkuva resurssien puute onkin arkipäivää eläinsuojeluviranomaistyön kaikissa 
portaissa. 
 
Töitä vapaaehtoisille riittää ympäri Suomea 
 
Viranomaisten ohella eläinsuojelutyötä tehdään myös vapaaehtoisvoimin. SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten liitto ylläpitää vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien verkostoa, 
joka paikkailee eläinsuojeluviranomaisverkoston aukkoja tekemällä 
eläinsuojeluneuvontakäyntejä ilmoitusten perusteella ja antamalla eläintenpitoon 
liittyvää opastusta. 
 
SEYn eläinsuojeluvalvojatoiminnalla on pitkä historia: ensimmäiset SEYn vapaaehtoiset 
eläinsuojeluvalvojat aloittivat toimintansa jo yli sata vuotta sitten, pitkään ennen 
virallisen eläinsuojeluvalvonnan alkamista. Uusille vapaaehtoisille on jatkuvaa tarvetta, 
sillä vapaaehtoisverkosto kattaa nykyiselläänkin vain osan Suomea. Myös 
eläinsuojeluilmoitusten määrä on edelleen kasvussa. 
 
SEY järjestää kaikille eläimistä, eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneille 
avoimen eläinsuojelukurssin jälleen keväällä 2010. Kurssin suorittaneet voivat hakea 
SEYn valvojakurssille, jolla koulutetaan uusia vapaaehtoisia eläinsuojeluvalvojia ja -
neuvojia. Lisätietoja kursseista löytyy SEYn sivuilta osoitteesta: www.sey.fi 
 
Mäntsälän alueella ja Etelä-Hämeessä työllistävät harraste-eläimet 
 
Mäntsälän alueella ja osin Etelä-Hämeessä SEYn vapaaehtoisena valvojana toimivaa 
Päivi Mäkeä työllistävät pääasiassa harraste-eläimiin liittyvät eläinsuojeluilmoitukset. 
Suurin osa ilmoituksista käsittelee kissoja ja koiria mutta entistä useammin myös 
hevosia. Usein ilmoittaja on huolissaan eläimen pitopaikan laillisuudesta - erityisesti 
pakkastalvi on herättänyt kansalaiset pohtimaan, millaisissa tiloissa eläimiä pidetään. 
 
 



"Kevään korvalla näkyy lisäksi selkeä nousu leikkaamattomiin kolleihin liittyvissä 
ilmoituksissa", kertoo Mäki. "Kollit kannattaisi ehdottomasti leikkauttaa viimeistään 
puolen vuoden iässä. Näin ehkäistään merkkailuvietin lisäksi myös ei-toivottuja 
pentueita", Mäki muistuttaa.  
 
Kollien kastraatioleikkauksiin kannustetaan myös eläinsuojeluyhdistysten 
leikkauskampanjoilla, joita järjestetään vuosittain useilla paikkakunnilla ympäri 
Suomea. Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys järjestää kollien leikkauskampanjan 
maaliskuussa 2010.  Lisätietoja kampanjasta löytyy osoitteesta: www.hausjarvenesy.fi 
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Lisätietoja: 
Puheenjohtaja Päivi Mäki, p. 0400 599 574 
Tiedottaja Anna Pienimäki, p. 050 461 9692 
 
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY) 
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys 
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella 
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, kouluttaen sekä huolehtimalla 
Hausjärven löytöeläimistä (kissat) 
 


