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§ 55
Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2017

HEL 2018-000952 T 11 02 05

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti merkitä 
tiedoksi yhteenvedon löytöeläinten hoidosta vuonna 2017.

Eläinsuojelulain 15 § edellyttää kuntien järjestävän irrallaan tavattujen 
ja talteen otettujen lemmikkieläinten hoidon 15 vuorokauden ajan. Hel-
singissä löytöeläinten hoidosta vastasi vuonna 2017 edelleen Kianti-
me´s Oy.

Löytöeläinten ja eläinsuojelullisista syistä haltuun otettujen lemmikkie-
läinten tilapäinen hoito järjestetään Helsingin yliopistolta vuokratussa 
löytöeläintalossa Viikissä. Toiminta on järjestetty yhteistyössä Espoon, 
Kaunaisisten ja Vantaan kaupunkien kanssa. Toimijaksi on vuonna 
2006 järjestetyn kilpailutuksen perusteella valittu Kiantime´s Oy. Sopi-
mus on voimassa 30.9.2020 saakka.

Jos eläimen omistajaa ei löydy 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen, 
eläin voidaan lainsäädännön mukaan sijoittaa uudelleen tai lopettaa. 
Jatkohoitoa pidetään ensisijaisena vaihtoehtona, mikäli eläimen ter-
veydentila ja luonne tämän sallii. Löytöeläinten hoitoa koskevan sopi-
muksen mukaisesti uudelleen sijoitettavien tai lopetettavien löytöeläin-
ten lopetus- ja hävityskustannukset tulevat kaupunkien maksettaviksi. 
Uutta kotia etsivät eläimet sijoitetaan pääsääntöisesti suoraan löytö-
eläintalosta uudelle omistajalle, mutta jos tämä ei onnistu, huolehtii 
Helsingin eläinsuojeluyhdistys (Hesy ry) eläimen jatkohoidosta ja sijoit-
tamisesta.

Sopimuksen mukaan toimijan on raportoitava kaupungille vuosittain 
muun muassa löytöeläintalossa hoidettujen eläinten määrän eläinlajeit-
tain ja hoitovuorokausien lukumäärän. Kiantime´s Oy on toimittanut 
vuoden 2017 tiedot sopimuksen mukaisesti (liite 1).

Löytöeläimiä koskevat tiedot 2017

Löytöeläintalossa hoidettiin vuonna 2016 1227 eläintä, joista 675 (55 
%) oli Helsingin alueelta löytyneitä. Vastaava määrä Helsingin alueelta 
oli vuonna 2016 683 kpl ja vuonna 2015 747 kpl. Helsinkiläisistä eläi-
mistä 295 (44 %) oli kissoja, 329 (49 %) koiria ja 51 (8 %) muita pieni-
kokoisia eläimiä kuten marsuja ja kaneja.
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Vuonna 2017 löytöeläintalossa hoidetuista helsinkiläisistä eläimistä 428 
(63 %) oli varsinaisia löytöeläimiä, 134 (20 %) eläinsuojelueläinlääkärin 
haltuun ottamia eläimiä ja 113 (17 %) ns. sosiaalisista syistä hoitoon 
otettuja eläimiä.

Helsinkiläisten eläinten hoitovuorokausia oli yhteensä 5343. Vuonna 
2016 hoitovuorokausien määrä oli 4741 ja vuonna 2015 6582. Kissoilla 
hoitovuorokausia oli 3013 (keskimäärin 10 vrk) ja koirilla 1305 (keski-
määrin 4 vrk). Keskimääräiset hoitovuorokaudet olivat vuonna 2016 
kissoilla 7 vrk ja koirilla 4 vrk, joten keskimääräisten hoitovuorokausien 
pituudet olivat pidentyneet. Koirista suurin osa (90 %) ja kissoista noin 
59 % palasi takaisin omistajalleen. Kissoista, joita omistaja ei noutanut, 
noin 72 % sijoitettiin uudelleen joko löytöeläintalon tai Helsingin eläin-
suojeluyhdistyksen kautta. Helsingin ympäristöpalvelun eläinlääkärit 
vastaavat löytöeläintalon eläinlääkinnällisestä hoidosta. Vuonna 2017 
hoidettavia helsinkiläisiä eläimiä oli 185 kpl. Vuonna 2016 hoidettiin 
116 helsinkiläistä eläintä ja vuonna 2015 149. Lisäksi yksittäisiä löytö-
eläimiä hoidettiin päivystysaikana Yliopistollisessa eläinsairaalassa.

Yhteistyö Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kanssa on sovittu sellaisten eläinten 
jatkohoidosta, joita ei pystytä sijoittamaan uudelleen löytöeläintalosta 
lakisääteisen 15 vuorokauden säilytysajan jälkeen. Tällaisten eläinten, 
joista pääosa on kissoja, jatkohoidosta maksetaan 35 euron suuruinen 
korvaus eläintä kohden. Hesy ry myös kuljettaa helsinkiläisiä löytöelä-
miä löytöpaikalta löytöeläintaloon tapauksissa, joissa eläimen löytäjä tai 
poliisi ei pysty toimittamaan eläintä löytöeläintaloon. Sopimus jatkohoi-
dosta ja kuljetuksista on voimassa Hesy ry:n kanssa 31.12.2018 saak-
ka.
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