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Tunnistusmerkintä tuo karkulaisen kotiin 
 
Talven kynnyksellä löytöeläinsuojissa käy kuhina. Yöpakkasten saapuminen on lisännyt 
yhteydenottoja pihoille asumaan asettuneista tai naapurustossa kiertelevistä 
tuntemattomista kissoista. Myös omistajat ovat aktivoituneet kyselemään kadonneita 
lemmikkejään ilmojen kylmettyä. Muutama onnekas karkulainen löytää oman kotinsa 
kohtuullisessa ajassa, mutta useimmiten kissan alkuperä jää arvoitukseksi. 
 
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Päivi Mäki 
toteaa tilanteen pysyneen kohtuullisen muuttumattomana valistuksesta huolimatta. 
"Vapaasti ulkoilevien kissojen poissaoloihin totutaan ja usein kissaa ei osata kysellä 
löytöeläintaloista, vaan kadonneen tilalle hankitaan uusi lemmikki", Mäki arvioi. Kissa 
saattaa myös kulkeutua pitkänkin matkan päähän kodistaan, jolloin oman kunnan 
löytöeläinten vastaanottopaikkaan tehty katoamisilmoitus ei yksistään riitä tuomaan 
karkulaista kotiin. 
 
Päivi Mäen mukaan tilanteeseen on selkeä ja yksinkertainen ratkaisu: lemmikin 
tunnistusmerkintä. Perinteisesti tunnistusmerkintä on tehty tatuoimalla, mutta viime 
vuosina on tämän rinnalle noussut mikrosiruun perustuva merkintätapa, jota myös 
Mäki suosittelee. "Tatuoinnit haalistuvat ajan kuluessa, ja niistä on vuosien kuluttua 
osin mahdotonta saada selvää", harmittelee Mäki. Tatuoinneille ei myöskään ole 
olemassa keskitettyä rekisteriä, josta omistajan tietoja voisi kysellä. 
 
Mikrosiruun perustuvassa tunnistusmerkinnässä eläimen nahan alle laitetaan 
yksilöllisen numerosarjan sisältävä mikrosiru. Mikrosiruja on saatavilla useimmilta 
eläinlääkäriasemilta ja ne voidaan asentaa eläimestä riippuen joko rauhoituksessa tai 
rauhoittamatta. Sirun sisältämä numerosarja tallennetaan rekisteriin yhdessä omistajan 
yhteystietojen kanssa. Suurimmassa osassa löytöeläintaloja on jo mikrosirujen lukuun 
tarkoitetut laitteet ja pääsy valtakunnalliseen Turvasiru-rekisteriin sekä lajikohtaisten 
rekistereiden yhteystiedot. Parhaimmillaan karkulaisen omistajan tiedot löytyvätkin 
muutamissa minuuteissa eläimen saapumisesta löytöeläinsuojaan. 
 
Päivi Mäki toivoo, että eläinlääkärit kertoisivat eläinten omistajille 
sirutusmahdollisuudesta aktiivisemmin. "Mikrosirut ovat edullisia, ja niistä on hyötyä 
niin lemmikille kuin omistajallekin", Mäki toteaa. Tunnistusmerkinnät helpottavat myös 
löytöeläinsuojien toimintaa. "Sirutetun eläimen tiedot on tarkistettavissa useimmissa 
löytöeläinsuojissa, jolloin lemmikin pääsy takaisin kotiin ei riipu siitä, onko 
katoamisilmoitus tehty oikeaan paikkaan", Mäki muistuttaa. 
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