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§ 221
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Elina Kauppilan ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee 
eläinpelastustoiminnan turvaamista

HEL 2022-002465 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpelas-
tustoiminnan 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 myös-
kään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvoista ja 
johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin neu-
vonnan 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 löy-
tää ratkaisu tässä esitetyn mallin resursoimiseksi erityisesti Korkeasaa-
ren osalta.

Käsittely

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

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.02.2022 Kauppila Elina Luonnonvaraisten eläinten 
auttamista jatkettava
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala kannattaa aloitteessa esitettyä eläinpelas-
tustoiminnan 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 myös-
kään ole riittävät vastaamaan kaupunkilaisten tarpeeseen neuvoista ja 
johtaa väistämättä epäselvyyksiin toimintatavoissa ja ristiriitoihin neu-
vonnan 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 
kautta. Näin ollen muut puheluita vastaanottavat tahot ohjaisivat ison 
osan puheluista, edellä esitettyihin tilastoihin perustuen arviolta 500 
puhelua, joka tapauksessa Korkeasaareen. 
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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.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Elina Kauppila ja 16  muuta valtuutettua ovat tehneet 
16.2.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:

"Luonnonvaraisten eläinten auttamista jatkettava 

Helsingissä on toiminut eläinpelastusyksikkö, joka on nostanut Helsin-
gin eläinpelastustoimet valtakunnallista tasoa paljon paremmalle tasol-
le. Tarve toiminnalle on ilmeinen: sesonkiaikoina palvelupuhelimeen on 
tullut jopa 80 puhelua päivässä ja eläinpelastusyksikkö on toimittanut 
eläimiä Korkeasaaren villieläinhoitolaan. 

Nyt eläinpelastusyksikkö on kaventamassa toimintaansa niin, että sekä 
neuvontapuhelin että luonnonvaraisten eläinten auttaminen lopetetaan 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa ihmiselle aiheutuu eläimestä haittaa. 
Eläinpelastusyksiköllä ei ole riittävää asiantuntemusta nykytilanteessa 
tarvittavaan puhelinneuvontaan ja toisaalta Korkeasaarella ei ole re-
sursseja tarjota sitä tarvittavassa laajuudessa. Korkeasaari toivoo 
eläinten hoidon jatkumista ja on halukas etsimään ratkaisuja tähän. 

Helsinki haluaa strategiassaan varjella monimuotoista kaupunkiluonto-
aan. Luonnonvaraiset eläimet ovat olennainen osa kaupunkia. Lajikirjo 
kaventuu koko ajan. Suurin osa eläimille koituvista uhista on ihmisen 
aiheuttamia joko suoraan tai välillisesti ja siksikin vastuu eläinten hy-
vinvoinnista palautuu ihmiselle ja kaupungille. 
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Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme, että eläinpelastustoiminta 
turvataan ja siihen etsitään ratkaisu esimerkiksi niin, että Korkeasaaren 
resursseja kasvatetaan kohdennetusti, jotta se voi asiantuntijatahona 
tarjota neuvontaa puhelimitse ja pyytää kuljetusapua eläinpelastusyksi-
költä."

Lausuntopyyntö

Kaupungin kanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 29.4.2022 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

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

kirsi-marja.swan(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 16.02.2022 Kauppila Elina Luonnonvaraisten eläinten 
auttamista jatkettava

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


