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Yhteenveto löytöeläinten hoidosta vuonna 2020

HEL 2021-001278 T 11 02 05

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää merki-
tä tiedoksi yhteenvedon löytöeläinten ja muiden tilapäisesti hoidettujen 
eläinten hoidosta vuonna 2020.

Esittelijän perustelut

Eläinsuojelulain 15 § edellyttää kuntien järjestävän irrallaan tavattujen 
ja talteen otettujen lemmikkieläinten hoidon 15 vuorokauden ajan. Hel-
singissä löytöeläinten hoidosta vastasi 1.1.-31.9.2020 Kiantime´s Oy ja 
1.10.2020 lähtien Helsingin eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors djurs-
kyddsförening HESY ry. 

Löytöeläinten ja eläinsuojelullisista syistä haltuun otettujen lemmikkie-
läinten tilapäinen hoito järjestetään Helsingin yliopistolta vuokratussa 
löytöeläintalossa Viikissä. Toiminta on järjestetty yhteistyössä Espoon, 
Kaunaisten ja Vantaan kaupunkien kanssa. Espoon sopimukseen sisäl-
tyvät myös Kirkkonummen löytöeläimet. Löytöeläintoiminnan järjestä-
minen kilpailutettiin vuonna 2020 ja uudeksi toimijaksi valittiin kaupun-
kiympäristölautakunnan lupa- ja ympäristöjaoston päätöksellä 2.6.2020 
§114 Helsingin eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors djurskyddsförening 
HESY ry (HESY). Sopimukseen sisältyy myös löytöeläinten kuljetus. 
Sopimus on voimassa 30.9.2023 saakka, jonka jälkeen on mahdollista 
jatkaa sopimusta kahden vuoden optiolla. 

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. Uutta kotia etsivät eläimet siirretään 
pääosin HESY ry:n Helsingin Pitäjänmäessä sijaitsevaan toimitilaan 
HESY-keskukseen, josta ne luovutetaan edelleen uusille omistajille. 

Sopimuksen mukaan toimijan on raportoitava kaupungille vuosittain 
muun muassa löytöeläintalossa hoidettujen eläinten määrän eläinlajeit-
tain ja hoitovuorokausien lukumäärän. Kiantime´s Oy ja HESY ry ovat 
toimittaneet vuoden 2020 tiedot sopimuksen mukaisesti (liitteet 1-2).

Hoidettavia eläimiä koskevat tiedot

Löytöeläintalossa hoidettiin vuonna 2020 1178 eläintä, joista 649 (55 
%) oli Helsingin alueelta löytyneitä tai helsinkiläisten omistajien eläimiä. 
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Vastaava määrä Helsingin alueen eläimiä oli vuonna 2019 668 ja 2018 
808 kpl. Helsinkiläisistä eläimistä 41 % oli kissoja, 45 % koiria ja 14 % 
muita pienikokoisia eläimiä kuten marsuja ja kaneja. Vuonna 2020 löy-
töeläintalossa hoidetuista helsinkiläisistä eläimistä 53 % oli varsinaisia 
löytöeläimiä, 27 % valvontaeläinlääkärin haltuun ottamia eläimiä ja 20 
% ns. sosiaalisista syistä hoitoon otettuja eläimiä. Helsinkiläisten eläin-
ten määrä on aiempien vuosien tasolla. 

Helsinkiläisten eläinten hoitovuorokausia oli vuonna 2020 yhteensä 
4803. Vuonna 2019 hoitovuorokausien määrä oli 4583 ja vuonna 2018 
5643. Kissoilla hoitovuorokausia oli 2220 (keskimäärin 8 vrk) ja koirilla 
1558 (keskimäärin 4 vrk). Keskimääräiset hoitovuorokaudet olivat myös 
vuonna 2019 kissoilla 8 vrk ja koirilla 4 vrk. Koirista suurin osa (80 %) 
ja kissoista noin 56 % palasi takaisin omistajalleen. Kissoista, joita 
omistaja ei noutanut, noin 65 % sijoitettiin uudelleen joko löytöeläinta-
lon tai Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen kautta. 

Helsingin ympäristöpalvelun eläinlääkärit vastasivat löytöeläintalon 
eläinlääkinnällisestä hoidosta 1.1.-30.9.2020. Lokakuun 2020 alusta 
lähtien löytöeläintalon eläinlääkinnällinen hoito siirtyi sopimuksen mu-
kaan löytöeläintalon uuden toimijan HESY ry:n vastuulle. Vuonna 2020 
ympäristöpalveluiden eläinlääkärit hoitivat 198 helsinkiläisiä eläintä. Li-
säksi yksittäisiä löytöeläimiä hoidettiin päivystysaikana Yliopistollisessa 
eläinsairaalassa. 
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Liitteet

1 Kiantime´s Oy tilasto 2020
2 HESY ry tilasto 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
HESY ry Esitysteksti

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BA6675CB0-09D5-C4FB-8740-775C19B00000%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BF7934714-49FE-C18E-8610-775C1A600000%7D
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Kiantime´s ry Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytän-
töönpano

Tiedoksi

Elintarviketurvallisuusyksikkö


