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”Ei ole olennaista, ovatko
eläimen olosuhteet kuutosen
tai yhdeksikön arvoiset”

Turha kärsimys pois

Esko Oijala on huolissaan hevosalasta. Hän toivoo, että hevosalaa koskevat päätökset ja linjaukset jätetään hevosihmisille.

”Hevosmiehet hevosten asioita hoitamaan!”
LOIMAA Mikä saa pitkään
jo eläkkeellä olleen, ensi
vuonna 80 vuotta täyttävän eläinlääkintöneuvoksen ottamaan kiivaasti
kantaa tämän päivän
eläinsuojeluasioihin?

Se sama, mikä saa hänet tarttumaan
edelleen kengityspakkiinkin ja naputtamaan suomenhevoselle kengät
jalkaan: rakkaus hevosiin, hevosurheiluun ja siihen kokonaisuuteen,
minkä hevosala muodostaa.
Se, että hevosmies Esko Oijala
on ennen kaikkea hevosenomistajien asialla.
Viime aikoina Oijalan mielestä hevosenomistajan oikeuksia on
poljettu ennennäkemättömällä tavalla.
Oijala on toiminut lukuisissa
erilaisissa hevosalan luottamus- ja
muissa tehtävissä, muun muassa
Hevosenomistajien keskusliitossa
viimeisten 50 vuoden aikana.
”Joskus tuli ajettua sisäänkirjoituspakko pois raviradoilta... Siitä
syntyi polemiikkia aikanaan”, hän
muistelee. ”Mutta aina täytyy pitää
mielessä se, että vaikka asiat riitelevät, ihmisten ei tarvitse riidellä.”
Hän puhuu pitkän kokemuksensa tuomaa perspektiivia vasten peilaten. Nykytilanteesta Oijala on syvästi huolissaan. Hän on havainnut
saman, minkä moni muukin ”vanhan koulun” hevosmies, nimittäin
sen, että hevostaidot eivät ole enää
”häviämässä”. Ne ovat osittain jo
hävinneet.
Pahinta Oijalan mielestä on, että
hevostaidot ja syvällinen tietämys
hevosen tarpeista ja ominaisuuk-

sista ovat häviämässä eläinlääkäreiltäkin.
Oijala näkee, että tämän päivän
vastavalmistuneet eläinlääkärit
ovat usein kaupungeista ja saattavat syyllistyä eläinten inhimillistämiseen yhtä helposti kuin asiakkaansakin.
Hevoset ovat vaikeasti hahmoteltavassa asemassa, jossakin tuotantoeläimen ja lemmikin välimaastossa.
Lisäksi: ”Hevosmies on ihan oma
juttunsa. Eivät kaikki ole hevosmiehiä, vaikka koulutus alalle olisikin ja
hevosiakin kotona”, Oijala toteaa.
”En paljon kärjistä, kun totean,
että tilanne on se, että koulutuksen
alussa Eläinlääketieteellisessä on
opiskelijoita, jotka eivät karkeasti
sanottuna erota lehmää hevosesta.
Heille täytyy antaa tällaisistakin asioista peruskurssit.”
Oijala toteaa, että aihe on ”monessa kohdassa vaikea ja arka”: ”Väkisinkin tulee tässä nyt astuneeksi
nuorempien kollegoiden tai muiden
virkaveljien varpaille.”
Oijala ei kuitenkaan emmi niin
tehdä: ”Koulutuksessa on vikaa ja
se täytyy muuttaa ennen kuin tässä
joudutaan lopullisesti sivuraiteille. Ei saa olla niin, että hevosasioita koskevia päätöksiä, linjauksia ja
lausuntoja tekevät kokemattomat
virkaeläinlääkärit, joilla ei ole sitä
kovaa osaamista ja kaikupohjaa,
mikä tulee vain riittävän pitkästä
käytännön praktiikasta hevosalalla”, hän jyrisee.
Oijala miettii mistä saisi kätevimmin tarvittavan tietotaidon niille valmistuville tai jo virassa oleville
eläinlääkäreille, joiden koulutuksessa on niin sanotusti hevosenmentävä aukko: ”Jonkin Savon äijän
tallille oppiin, sellaisen äijän, joka

hoitaa ja valmentaa ykkössarjalaisia hevosia”, hän ehdottaa.
”Sellaisella tallilla oppisi sellaiset
viime aikoina esille tulleet hevostenhoidon perusasiat, että heinät
syötetään hevosille ulkona maasta,
että tarha ei saa olla sileä hiekkapohja, vaan siinä pitää olla kantoja
ja kiviä, jotta hevonen oppii koordinoimaan ja liikkumaan, että jokin
yövalo hevosilla on pelkkää hömpötystä! Ja niin pois päin.”

Poliisit ja muut
eläinsuojeluviranomaiset
Oijalalla itsellään on varsin kattava eläinsuojeluhistoria, pääasiassa
kunnaneläinlääkärivuosiltaan.
Hän paljastaa myös hyväksi havaitsemansa toimintatavan: ”Kun
aikoinani menin tekemään eläinsuojelutarkastuksen, menin yksin ja muodostin tilanteesta kokonaiskuvan. Katsoin mikä tilanne
on eläimen kannalta, oli kyseinen
eläin mitä lajia hyvänsä. Sen jälkeen
pohdin, että ymmärränkö kyseisen eläinlajin kohdalla oikean arvion ylipäätään tehdä. Jos en ymmärtänyt, kysyin neuvoa viisaammaltani.”
Oijala muistelee hieman haikeana omaa aikakauttaan, jolloin hevosasioissa ”viisaampia” oli tarjolla:
”Silloin ennen kaikkien isojen vakanssien haltijat olivat kovia praktikkoja. Meillä nuorilla eläinlääkäreillä oli näin ollen siihen aikaan
se tuki ja turva, että voimme aina
soittaa lääniin ja läänineläinlääkäri, joka oli siis entinen kovan tason
praktikko, tuli aina auttamaan.”
Oijala näkee, että tänä päivänä
kokemattomat eläinsuojeluviranomaiset, nuoret kunnaneläinlääkärit, on jätetty liian yksin: ”Nykyään läänineläinlääkärin aika menee

maatalousalan päivän polttaviin kysymyksiin. Eläinsuojeluasiat ovat
ajautuneet ihan taustalle ja joutuneet ihan vikaraiteille.”
Hevosenomistajan kannalta tilanne on vaikea, sillä oikeudessakaan ei puolueetonta asiantuntemusta välttämättä ole tarjolla.
Oijala viittaa kahteen viimeaikaiseen oikeuden istuntoon, jossa on
ollut pyydettynä asiantuntijatodistajana: ”Niissä olleet tuomarit ovat
olleet fiksuja ja pitkälle koulutettuja ihmisiä, mutta eivät he hevosista
kyllä tienneet yhtään mitään.”
Joidenkin eläinsuojeluviranomaisten harrastamaa tapaa pelmahtaa pihaan poliisisaattueessa
Oijala paheksuu syvästi: ”Eihän ihmisten koteihin nyt noin vain poliisin kanssa saa mennä! Sitten vasta
voidaan poliisia vaivata, jos asia on
niin mutkistunut, että siitä on tullut riita-asia.”
”Kaikkina niinä vuosina, joina
eläinsuojeluita tein, minulla ei ollut tällaisia oikeuksia, mitä nyt on
ollut, kun hevosia on otettu pakolla
takavarikkoon”, Oijala ihmettelee.
Miten itse aikanasi toimit, jos tilanne ei sitten ollut eläimen kannalta hyvin?
”Silloin sanoin isännälle, että nyt
on tullut näitä soittoja ja valituksia,
että miten sä meinaat korjata tämän
homman. Yleensä vastaus olikin,
että olen mä itsekin huomannut,
että aika paskaisiahan nämä karsinat ovat. Sitten kysyin, että miten
sä olet ajatellut hoitaa tämän karsina-asian, jos tulen kahden viikon
päästä uudelleen käymään?”
”Näin kun ihmisten kanssa toimittiin, sen jälkeen lähdettiin isännän kanssa kahville ja se homma
hoidettiin.”
LEENA ALERINI

MTK:n päälakimies: “Laillisuusperiaate horjuu”
Ponien yövalotapaus on uutisoitu
myös Maaseudun Tulevaisuus-lehdessä (14.9.). Hevosurheilun viime
toukokuusta lähtien seuraamassa
tapauksessa ponikasvattaja Ilona
Lahdenranta sai eläinsuojelutarkastuksen seurauksena käräjäoikeuden
tuomion ponipihaton valaistuksesta, jatkojohdoista ja miljoonakalaakvaarion leväisyydestä. Hän valitti
asiasta hovioikeuteen.
MT-lehdessä asiaa kommentoinut MTK:n päälakimies Risto Airikkala ei säästele sanojaan Hevosurheilulle: ”Jonkinlainen vihertävä luonnonuskontoajattelu leviää
yhteiskunnassamme, mikä näkyy
muun muassa tällaisina tapauksina, joissa jopa kymmeniä ihmisiä
mobilisoidaan puimaan miljoonakalojen olosuhdeasioita hovioikeudessa. Ja samaan aikaan Suomi
saa EU:sta jatkuvasti moitteita ihmisoikeusasioiden huonosta hoidosta ja vanhukset on jätetty heitteille hoitoloissa.”
Kysymykseen, miten tällainen on
ylipäätään mahdollista oikeusvaltiossa Airikkala vastaa filosofisesti:
”Tällaisille ilmiöille on tyypillistä,
että niitä ei sisältä päin nähdä ja pystytä arvioimaan objektiivisesti.”

Airikkalan mukaan kellojen pitäisi soida, kun hovioikeudesta
haetaan oikeutta tilanteessa, jossa
epäselväksi on jäänyt jo käräjäoikeusasteella onko mitään rikosta
ylipäätään edes tapahtunut, kuten
Lahdenrannan tapauksessa, jossa yhdenkään eläimen ei pystytty
osoittamaan kärsineen.
”Kun rikosoikeudessa puhutaan
rikoksesta, täytyy rikoksen tunnusmerkit pystyä osoittamaan ja niiden tulee ilmetä laista”, Airikkala
toteaa tutustuttuaan ”yövalo-tapaukseen”.
Lahdenrannan tapauksessa annetusta käräjäoikeuden pöytäkirjasta
Airikkala toteaa: ”Kaikki syytekohdat ovat hyvin lieviä ja korkeintaan
tuottamuksellisia. Nämä sähköjohdot ynnä muut vastaavat kohdat.”
”Se kertoo tapauksen luonteesta
jo paljon, että suurin osa syytekohdista on käräjäoikeudessa hylätty.”
”Usein osa syytteistä hyväksytään
kohteliaisuudesta virkaveljeä kohtaan, ihan vain siksi, että voidaan
syyttäjäkollegan kanssa käydä jatkossakin kahvilla, ihmisiä tuomaritkin ovat”, hän sivaltaa.
”Tosiasiassa tuomarin on oikeus
olettaa, että syyttäjä on tehnyt työn-

sä perusteellisesti ja myös arvioinut
syytekohdat. Käytännössä kuitenkin voi käydä niin, että syyttäjä tyytyy vain luettelemaan poliisin esittämät syytteet oikeudessa. Mutta
tuomarihan ei voi tietää kummalla
lailla syyttäjä on toiminut.”
Ongelmallinen on myös eläinsuojeluviranomaisen rooli oikeudessa.
”Tuomioistuimessa päätökset
tehdään eläinlääkäreiden lausuntojen perusteella, sillä eläinsuojelulaissa laissa ei suoraan sanota, minkälaisia olosuhteiden tulee olla. Yksi
eläinlääkäri on sitten yhtä mieltä ja
toinen toista mieltä.”
”Näissä tapauksessa laillisuusperiaate hyvin helposti horjuu, samoin
suhteellisuusperiaate. Jos ajatellaan,
että joku kaupunkilainen potkaisee
vaikka kissaansa ja saa siitä 200 euron sakot, tai että maanviljelijä potkaisee lehmää ja saa siitä sakot sekä
kymmenien tuhansien EU tukieurojen menetyksen. Saati sitten asiassa, jossa ei mistään eläimen pahoinpitelystä edes ole kyse.”
Airikkala arvioi asiasta kysyttäessä lonkalta, että näiden miljoonakalojen asian puimiseen on käytetty
ainakin 10 000 euroa valtion varo-

ja: ”Ja asianajajien palkkiot siihen
päälle. Ei tällaisessa ole enää minkään näköistä järkeä.”
Tapauksissa, joissa eläimiä on
eläinsuojeluviranomaisten toimesta
otettu ensimmäisellä tarkastuskerralla haltuun ja jopa lopetettu, on
Airikkalan mukaan toimittu selkeästi vastoin lakia: ”Marssijärjestys
on se, että ensin annetaan neuvoja
ja ohjeita. Ja tullaan sitten uudelleen käymään ja katsomaan, ovatko olosuhteet parantuneet. Ja jos
on akuutti tilanne ja eläin on hätää
kärsimässä, eläinlääkäri on siinä
tapauksessa ensisijaisesti velvollinen järjestämään hädässä olevan
eläimen hoidon. Hän tekee sen siinä tapauksessa tietenkin eläimenomistajan kustannuksella. Lopettaminen on vasta vihoviimeinen
hätäkeino.”
Nimettömiin ilmiantoihin perustuva valvontasysteemi ei ole Airikkalan mukaan yksilön oikeusturvaa
ajatellen ongelmaton sekään: ”Eläinasioista perättömiä ilmiantoja voi
tehdä määrättömästi ja viranomaisen perusolettamus on joka kerta,
että ilmianto on paikkansapitävä.”
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Eläinsuojelutyötä vuodesta 1996
tehnyt läänineläinlääkäri Tapani
Parviainen pohtii hevosten tarpeita ja hevosenomistajan oikeuksia
työhuoneessaan Helsingin Pasilan
virastokeskuksessa.
Viime aikoina mediassa esillä olleisiin tapauksiin (Yövalo, Sastamalan hevoset) Parviainen kertoo
tutustuneensa lehdistä. Viimeisimmässä uutisoidussa nk. Asikkalan
tapauksessa hän oli viime viikolla
käräjäoikeudessa syyttäjän nimeämänä todistajana.
Kaksi viikkoa sitten Hevosurheilulehdessä julkaistuun, SEY:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniön
allekirjoittamaan lukijan kirjeeseen,
jossa Parviaista siteerattiin säänsuojiin liittyen, hän ei sen sijaan ota
kantaa, sillä ”en sitä kirjoitusta ole
edes nähnyt”.
”Siinä ilmeisesti viitattiin johonkin aiemmin pitämääni luentoon.”
Parviainen muistuttaa, että eläinsuojeluviranomaisten tarkoituksena
on estää eläimen turha kärsimys, ei
toimia eläinten elintasovalvojana.
”Eläinsuojeluepäilystapauksen
voi havainnollistaa niin, että hahmotellaan eläimen olosuhteet kouluarvosanoin, jossa skaala alkaa nelosesta ja päättyy kymppiin. Eläinsuojeluviranomaista kiinnostavat
vain arvosanat nelosesta tai viitosesta alaspäin. Se, onko kyseessä kuutonen, seiska, kasi, ysi tai kymppi,
ei viranomaiselle saa olla keskeisintä, vaikka hyvää arvosanaa aina
toivoisikin.”
”Mutta ilmeisesti joissakin tapauksissa on lähdetty setvimään pitäisikö seiskan olla kasi”, hän pohtii.
”Se on olennaista, kärsiikö eläin.
Jos eläin voi hyvin, on hyväkuntoisen ja tyytyväisen oloinen, asiat
eivät voi olla kovin huonolla tolalla.”
”Sen verran otan kantaa lukemiini tapauksiin, että jos todella tämä
valo on se syy, miksi ollaan hovioikeudessa, niin kaikki ei ole mennyt
niin kuin pitäisi.”
Parviainen myöntää, että vaikka
henkilökohtaisesti pitääkin kolmiseinäistä säänsuojaa kaikille hevosille miniminä, lainsäädäntö jättää
tähän ja moneen muuhunkin asiaan tulkinnanvaran. ”Säänsuojan
kolmiseinäisyys ja yövalo ovat suositusasioita, ei laki.”
Suositus ei ole määräys. Parviainen muistuttaa, että eläinsuojelulaki on laadittu muodostamaan
eläimenpidolle hyvät ja tarkoituksenmukaiset puitteet, ei ohjeistamaan ohjeistamisen vuoksi. Hän
myöntää, että vaikka eläinsuojeluviranomainen saakin antaa määräyksiä, viime kädessä tuomioistuin
on se paikka, jossa viimeinen sana
sanotaan.
Eläinsuojeluviranomaisen on liikuttava väljän eläinsuojelulain puitteissa ja koetettava tehdä tilanteen
vaatimat oikeat tulkinnat: ”Valaistuksesta laissa todetaan esimerkiksi,
että sen on oltava riittävä. Eli sen on
oltava sellainen, että eläimet näkee
tarvittaessa hoitaa. Tallissa ja pihatossa on oltava kiinteä valaistus.
Jos säänsuojassa on jokin roikka-

lamppu –enkä sano etteikö sellainenkin voi hyvin olla riittävä- sen
roikkalampun on oltava valmiiksi
asennettuna käyttövalmiina ettei
sitten hätätilanteessa lähdetä etsimään valoa..”
”Lain mukaan vain biisoni on
sellainen eläin, jota saa kasvattaa
ympäri vuoden ilman mitään säänsuojaa”, Parviainen aloittaa.
”Muilla eläimillä säänsuoja on oltava. Ja sen on oltava riittävä”, hän
jatkaa.
”Riittävyyden suhteen on käytettävä tarveharkintaa ja mentävä
tapauksen mukaan. Mutta sen on
tarjottava sateen ja viiman suoja,
sen on oltava alustaltaan kuiva ja
tarjottava makuupaikat kaikille siellä oleville eläimille. Itse asiassa samoin kuin kaikille muillekin hevosille, koska hevosia ei tässä suhteessa erotella roduittain.”
”Jos olet vaikka ravivalmentaja ja
asut tallin yhteydessä, ei säänsuoja
hevostarhoissa ole edes välttämätön, sillä räntäsateen sattuessa saat
hevoset sisälle. Mutta henkilön, joka jättää hevoset ulos mennessään
koko päiväksi pois, on varauduttava siihen, että säänsuoja on tarpeellinen.”

Tarkastuspöytäkirja
Parviainen muistuttaa, että eläinsuojelutarkastuspöytäkirja tehdään
yhteistyössä tarkastettavan kanssa: ”Tarkastettavan on saatava antaa selvitys asioista ja mahdollisista
syistä, jotka ovat johtaneet olemassa
olevaan tilanteeseen.”
Entä, onko suomalainen eläinsuojelu jotenkin huonossa jamassa? Kärsivätkö eläimet enemmän
kuin ennen?
”En sanoisi niinkään. Tälle ajalle
on tyypillistä se, että ei tiedetä tarpeeksi siitä eläimestä, joka omistetaan. Ja se, että haalitaan valtavia
määriä eläimiä, eikä ehditä sitten
niitä hoitamaan.”
”Sekin on uusi ilmiö, että helposti lähdetään setvimään asioita
oikeusteitse.”
Eläinsuojeluvalvonta puolestaan
kärsii Parviaisen mukaan siitä, että
se on ”liian monen kädessä”.
”Näin ollen aika moni toimija tekee liian vähän työtä, jolloin ei ole
kaikupohjaa, jotain mihin verrata.
Esimerkiksi minun alueellani kunnaneläinlääkäri tekee toistatuhatta
tarkastusta, jotka minä valvon. Kyllä
tuollaisessa määrässä tyhmempikin
jo alkaa tajuta mistä on kyse.” LA

Tapani Parviainen.

