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§ 241
Ledamoten Elina Kauppilas motion om behovet av att fortsätta hjäl-
pa vilda djur

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Elina Kauppila och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden, då djurräddningsenheten nu skär ner på sin verksamhet, 
tryggar djurräddningsarbetet bland annat genom att Högholmen ges 
ökade resurser för rådgivning. Djurparken kunde då i egenskap av ex-
pertinstans erbjuda rådgivning per telefon och be djurräddningsenheten 
om transporthjälp. 

Stadsmiljönämnden och räddningsnämnden stöder idén om att rådgiv-
ningstjänster erbjuds vid Högholmens djurpark, vars sakkunskap är i 
toppklass när det gäller vilda djur och hur de ska skötas. Dessutom är 
man vid räddningsverket fortfarande beredda att stödja Högholmen 
med räddningsarbete och sjukhustransport av vilda djur, ifall Höghol-
men ber om hjälp. 

Högholmens djurpark svarar redan nu på frågor som gäller vård av vil-
da djur. Med nuvarande resurser har djurparken dock inte möjlighet att 
besvara frågor på jourbasis, då djurskötarnas arbetstid i första hand 
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går till att ta hand om djuren. Högholmen kunde ta ansvar för en mer 
omfattande telefonservice om resurser riktades till ändamålet. 

Miljöministeriet finansierar i viss mån vård av vilda djur, men denna fi-
nansiering täcker inte ens hälften av verksamhetens driftskostnader.

Högholmen understöder idén om att erbjuda en mer omfattande tele-
fonservice. Man är redo att ta ett större ansvar som expertinstans ifall 
resurser riktas till verksamheten. I samband med budgetprocessen bör 
staden utreda möjligheterna att reservera ifrågavarande resurser. 

Stadsmiljönämnden, räddningsnämnden och stiftelsen för Högholmens 
djurgård har avgett utlåtanden i frågan. Svaret stämmer överens med 
utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter (gäller de fullmäktigemotioner som lämnades in senast 30.4.2022).

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Elina Kauppilan aloite
2 Korkeasaaren eläintarhan säätiön lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2022 § 616

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
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Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 05.04.2022 § 221

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpe-
lastustoiminnan järjestelyä. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala katsoo 
esityksen olevan parannus nykytilanteeseen ja toteaa seuraavaa:

Helsingin eläinpelastusyksikön toiminnan kaventaminen siten, että pu-
helinneuvonta ja eläinten auttaminen muusta syystä kuin ihmiselle ai-
heutuvasta haitasta, saa aikaan heijastevaikutuksia useille Helsingin 
kaupungin alueella toimiville tahoille. 

Pelastuslaitoksen neuvontapuhelimen lakkauttamisen takia yhteydeno-
tot tulevat hajautumaan Helsingin kaupungin eri tahoille ja toimijoille, 
kuten kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluihin ja yleiset alu-
eet -palveluun, Korkeasaaren eläintarhaan, yliopistollisen eläinsairaa-
lan jo ennestään ruuhkautuneeseen päivystykseen joka on Helsingin 
kaupungin ostopalvelu ja rakentamispalveluliikelaitokseen (STARA). 
Lisäksi yhteydenotot tulevat siirtymään suurelta osin hätäkeskukseen 
aiheuttaen turhaa kuormitusta ja pahimmillaan hidastaen hätätilassa 
olevien ihmisten avun saantia. 

Helsingin kaupungin asukkailla on matala kynnys etsiä apua hädässä 
oleville luonnonvaraisille eläimille. Yhdestä hädässä olevasta eläimestä 
kaupunkialueella tulee viranomaisille kaupunkilaisilta käytännössä aina 
useita, toisistaan riippumattomia yhteydenottoja. Yhteydenotot ilman 
keskitettyä neuvontaa jakautuvat useiden, kuten edellä mainittujen ta-
hojen kesken, lisäten neuvonnan aiheuttamaa kuormitusta huomatta-
vasti. Edellä mainittujen tahojen asiantuntemus ja resurssit eivät 
myöskään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvo-
ista ja johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin 
neuvonnan sisällössä.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan saapuu vuosittain noin 1500 eläintä, 
joista noin 40 % pelastuslaitoksen tuomina. Oletettavasti suurimmasta 
osasta villieläinsairaalaan pelastuslaitoksen toimittamista eläimistä on 
ilmoitettu pelastuslaitokselle nyt lakkautettavan neuvontapuhelimen 
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kautta. Näin ollen muut puheluita vastaanottavat tahot ohjaisivat ison 
osan puheluista, edellä esitettyihin tilastoihin perustuen arviolta 500 
puhelua, joka tapauksessa Korkeasaareen. 

Korkeasaaren villieläinsairaalan asiantuntemus luonnonvaraisten eläin-
ten hoidon arvioinnissa ja tarjoamisessa on huippuluokkaa. Muilla ta-
hoilla vastaavaa asiantuntemusta ei ole. Tämä koskee myös lajimääri-
tystä, joka voi erityisesti lintujen osalta olla haastavaa ja olla ratkaiseva 
seikka toimintaohjeita annettaessa ja hoidon tarvetta arvioitaessa. La-
jimääritys on erityisen tärkeää uhanalaisten lajien kohdalla. Myös ihmi-
siin kohdistuvan tautiriskin arvioiminen vaatii usein lajimäärityksen.

Keskitetyn neuvonnan puuttuminen tulee aiheuttamaan sekaannusta ja 
epätietoisuutta kaupunkilaisten keskuudessa. Tavoitteena tulisi olla 
suoraviivainen, tehokas ja sujuva prosessi, jossa kaupunkilainen saa 
selkeät ja yksiselitteiset ohjeet eläimen auttamiseksi kuitenkaan kuor-
mittamatta neuvovia tahoja. Eläimen auttamisen hidastuminen tehok-
kaan neuvontapolun puutteessa ei ole suotavaa ja aiheuttaa eläinsuo-
jelulain (247/1996) vastaisesti eläimelle turhaa kipua, kärsimystä ja 
tuskaa.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarvioprosessissa tulee 
löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkea-
saaren osalta.

Käsittely

05.04.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisäksi lautakunta päätti todeta, että talousarviopro-
sessissa tulee löytää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi eri-
tyisesti Korkeasaaren osalta.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Kirsi-Marja Swan, valvontaeläinlääkäri, puhelin: 310 32025

kirsi-marja.swan(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 29.03.2022 § 22
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Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta:

Pelastuslaitoksen kokemuksen perusteella asiakkailla on tarve luon-
nonvaraisten eläinten auttamista koskevaan neuvontapalveluun, tarve 
keskittyy kevät- ja kesäkausille, jolloin kaupunkiympäristössä sekä -
puistoissa ja -metsissä on huomattavan paljon luonnonvaraisia eläimiä 
ja niistä tehdään jatkuvasti havaintoja. Pelastuslaitoksen näkemys on, 
että edellä mainittu neuvonta olisi järjestettävä siten, että palvelun tu-
ottavat villieläinten hoitoon koulutetut asiantuntijat. 

Helsingissä toimiva Korkeasaaren eläintarha olisi oikea organisaatio 
neuvontapalvelun tuottamiseen, pelastuslaitos kannattaa esitystä Kor-
keasaaren resurssien lisäämisestä tämän asiakaspalvelun tuottami-
seksi. Pelastuslaitos on edelleen valmis tukemaan Korkeasaarta luon-
nonvaraisten eläinten käytännön pelastustyössä ja hoitoon kuljettami-
sessa sitä erikseen pyydettäessä. 

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen päätös 
kehittää toimintaansa mm. keskittämällä eläinpelastusyksikön resurssit 
lakisääteisiin pelastustehtäviin. Tämä tarkoittaa pelastuslaitoksen asi-
akkaille aiemmin tarjotun, eläinten pelastamiseen liittyvän puhelinneu-
vonnan lakkauttamista ja pelastustoiminnan kohdentamista lemmikki – 
ja talouseläimiin. 

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen

Lisätiedot
Ville Estlander, apulaispalopäällikkö, puhelin: 310 30062

ville.estlander(a)hel.fi


