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Soini: “Julkiseen vallankäyttöön liittyy vastuu”
Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini
tulkitsee kesän aikana
esiin tulleet eläinsuojelukysymykset ”yksittäisiksi
tulkintakysymyksiksi”,
joihin järjestötasolla ei
juuri ole mahdollisuutta
puuttua.
”En suostu vetämään näiden tapausten perusteella vielä sitä johtopäätöstä, että hyvän hevosenpidon
vaatimukset olisivat Suomen maassa vielä oleellisesti aikaisemmasta
muuttuneet. Mutta meidän tehtävä
on omalta osaltamme käydä näitä
asioita viranomaisten kanssa läpi”,
Soini pohtii.
”Samantyyppisiä tilanteita tulee
vastaan kun hevoskaupassa on ongelmia. Ne kysymykset menevät nopeasti oikeudellisiksi ja niistä tulee
juridiikkaa. Siinä vaiheessa järjestön kyky ja resurssit ovat kyllä hyvin rajalliset”, Soini pohtii.
Pitäisikö Hippokseen palkata
ärhäkkä lakimies puolustamaan
hevosenomistajia?
”En usko, että meidän rooli yksit-

hu

täisissä oikeudellisissa kysymyksissä voi olla kovin merkittävä. Hyviä
lakimiehiä on maa pullollaan. Meidän tehtävä on huolehtia että toimintaedellytykset yleisellä tasolla
ovat hyvät.”
”Asetelmat olivat selkeästi sellaiset, jotka johtuvat hevosalan kasvuun liittyvänä kipuiluna. Kaikilla
niillä toimijoilla, jotka hevosalaan
liittyvät ei ole ilmeisesti yhteiset
näkemykset siitä, mikä on oikein
ja väärin. Ja toki on kiusallista, että tällaisten prosessien kautta niitä
tulkintoja joudutaan sitten ilmeisesti hakemaan.”
Eläinsuojelulaki jättää mahdollisuuden melko suureen tulkintaan. Ilmiselvästi lainlaatija
on lähtenyt siitä perusolettamuksesta, että kaikilla viranomaisilla,
jotka sitä tulkitsevat on riittävät
tiedot siitä eläinlajista, johon lakia sovelletaan.
”Tähän liittyy julkisen vallan
käyttöä. Ja julkisen vallan käyttöön liittyy niin paljon vastuuta,
että on todella tarkkaan harkittava
ennen kuin julkista valtaa aletaan
käyttää. Jos tätä valtaa käytetään
harkitsemattomasti, vahingot voivat olla todella isoja. En silti halua

antaa sitä viestiä, että suomalainen
eläinsuojeluvalvonta keskimäärin
olisi erittäin huonolla tolalla. On
myös hyvä, että eläinsuojelulaki antaa mahdollisuuden toimia nopeasti
silloin, kun joku pitää huonosti hevosia. koska sellaistakin tapahtuu.
Hippoksen mahdollisuudet ja toimivalta tässäkin ovat pienet ja liittyvät lähinnä ammattivalmentajiin
lisenssijärjestelmän kautta.”

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta ei ole tällä hetkellä meneillään lausuntokierrosta. Kysyjä saattaa tarkoittaa eläinsuojelurikosten
seuraamuksien tehostamista pohtineen oikeusministeriön työryhmän
mietintöä, joka kylläkin valmistui jo
huhtikuun lopulla. Työryhmä selvitti ja teki lainmuutosesityksiä koskien eläinsuojelurikosten rangaistussäännösten, eläintenpitokiellon
sekä eläinten takavarikon ja huostaanoton tehostamista.
MTK on kommentoinut työryhmän mietintöä mm. siten, että rangaistusten koventaminen ei ole keino tehostaa eläinsuojelun tasoa, tarvitaan neuvontaa toimijoille, viranomaisten ja valvojien kouluttamista
ja valvontakäytäntöjen yhtenäistämistä, sekä suhteellisuusperiaatteen
soveltamista.
Uuden eläinlääkintähuoltolain
myötä valvontaa pystytään toivon
mukaan keskittämään asiantunteville viranomaisvalvojille, jotka ovat
tehtäväänsä koulutettuja. Myös oikeuskäsittelyjen nopeuttaminen on
ehdottoman tärkeää.

Hippoksen hallituksen hyväksymä
hevosen hyvinvointiohjelma.
Hyvinvointiohjelmaan sisältyy
hevosen pitämiseen liittyvä neuvonta ja valvonta myös kotitalleilla. Tästä työstä valtaosan tekevät
hevosjalostusliittojen tunnistajat
tunnistusta suorittaessaan varsojen
kotitalleilla. Ravitallien olosuhteita
tarkkaillaan myös harjoituskauden
näytteenoton yhteydessä.
Hevosala on kasvanut viime vuosina paljon, ja näyttää siltä, että kasvuun liittyy aina joskus ongelmia.
Tässä suhteessa hevosala ei poikkea
mistään muustakaan kasvualasta.
Itse koen, että erityisesti eläinsuojeluun liittyvät ongelmatilanteet ovat
koko hevosalan yhteinen haaste.
Koko alan yhteistyönä tulee vaikuttaa siihen, että tulkinnat hyvästä
hevosten pidosta ovat koko maassa niin yhtenevät kuin mahdollista.
Hevosalan osaamiskeskus Hippolis,
jossa ovat mukana kaikki alan keskeiset järjestöt ja muut toimijat, on
hyvä foorumi suunnitella ja toteuttaa hevosalan yhteisiä toimia mm.
hevosten hyvinvointiin ja eläinsuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
Eläinsuojelulainsäädäntö lähtee
siitä, että viranomaiselle annetaan
asioissa melko yksiselitteinen toimivalta. Käsittääkseni tämä on hevosten hyvinvoinnin varmistamiseksi perusteltua edellyttäen, että sitä
valtaa käytetään oikein. Mielivallalle ja osaamattomuudesta johtuvalle puutteelliselle harkinnalle tässä
asiassa ei ole sijaa. Tosiasia on kuitenkin, että yksittäisen virkamiehen
tekemiin ratkaisuihin on Hippoksen osalta erittäin vaikea vaikuttaa,
joten meidän osalta tässä asiassa jää
keinoksi toimiva viranomaisyhteistyö. Voin vakuuttaa, että tätä työtä
on tehty ja tehdään tulevaisuudessakin aina tarvittaessa yhteistyössä

Valitusosoite puuttuu
Tapauksissa on käynyt ilmi se, että hevosenomistajalla, joka joutui
ilmeisen väärin perustein eläinsuojeluviranomaisen tarkastusten
kohteeksi ja sai tarkastusten seurauksena käräjäoikeudessa jopa
tuomion, ei todellisuudessa ollut
toimivaa valitusosoitetta. Viranomainen toisensa jälkeen tuki viranomaiskollegaa eikä yksikään
nähnyt viranomaistoiminnassa
moitteen sijaa. Silti hovioikeudessa käytännöllisesti katsoen kaikki syytekohdat, joissa hevosenpitäjällä oli asiantuntijatodistaja
apuna, hylättiin.
”Tämän kaltaisten tilanteiden
välttämiseksi, meidän täytyy lähteä
porukalla käymään asioita läpi, kes-

kustella ministeriön (MMM) kanssa, joka ohjaa näitä asioita. Eläinsuojeluvalvojiakin on niin monenlaisia, on harrastajia ja ikään kuin
asiantuntijoita… Heidän kaikkien
ymmärryksen rakentaminen oikealle tasolle ei ole ihan mutkatonta.”

Asiantuntijaraati?
Ei varmasti ole mahdollistakaan,
mutta olisiko mahdollista Hippoksen toimesta koota jonkinlainen asiantuntijaelin arvioimaan
tällaisia, väärille raiteille ajautuneita eläinsuojelutarkastuksia?
”Asiantuntija-avun käyttäminenhän on viranomaisenkin ulottuvilla, ennen kuin päättävät käyttää tai
olla käyttämättä jotakin toimenpidettä.”
Niin, jos kyseinen viranomainen haluaa. Tapahtuneen valossa
näyttäisi pikemminkin siltä, että eläinsuojeluviranomaiset ovat
omasta mielestään lähtökohtaisesti asiantuntijoita.
”Lähtökohta on se, että tämä lainsäädäntö on tehty eläinten suojelemiseksi, jolloin mahdollisuus siihen
on oltava olemassa. Toinen kysy-

mys sitten on, tehtäisiinkö tällainen asiantuntija-konsultointi ennen
joitakin toimenpiteitä suorastaan
pakolliseksi.”
”Miksemme me tarvittaessa voisi
jonkinlaisen työkalun tätäkin tarkoitusta varten rakentaa. Toisaalta
uskon, että näiden tapausten uutisointi on saanut aikaan sen, että
ihan ensimmäiseksi ei ehkä vähään
aikaan aleta sillä isoimmalla tykillä
ampumaan.”

Eläinten inhimillistäminen
jo ongelma?
Mitä mieltä olet tämänkaltaisen,
eläinten inhimillistämiseltä vaikuttavan ajattelumallin yleistymisestä? Hevosen ajatellaan kärsivän lätäköistä tai puunrungoista
tarhassaan, tai toisaalta tarvitsevan vaikkapa yövalon, vaikkei yövalo kuulu millään tavoin hevosen
lajityypillisiin tarpeisiin.
”Emme voi myöskään olla irti
muusta yhteiskunnasta. Mutta jos
puhutaan kotieläimistä ja hevosista, kyllä minun mielestäni hevoset
keskimäärin kuitenkin elävät erinomaisen hyvää elämää.”
Se mielikuva ei välttämättä ole
kaikkien mielissä vallalla.

”Tietysti, jos ajatusmalli on se
miljoonan vuoden takainen, että
kaikkien tulee saada kulkea vapaina eikä kukaan omistaa ketään, on
selvää, että kaikki eläinten hyväksi
käyttäminen tavalla tai toisella on
mahdollista saattaa kyseenalaiseen
valoon. Tänä päivänä eläimet elävät
ihmisen kanssa yhdessä ja niitä pelisääntöjä voidaan aina jonkin verran justeerata. Meidän ei kannata
ruveta ehdottomasti määrittämään
sitä, mikä on oikein. Me voimme
kyllä kertoa, mikä on meidän mielestämme oikein ja lisäksi toimia
sen mukaan.”
”Tämän päivän maailma on sellainen, että monen mielestä ulkona
sateessa oleva hevonen on ”heitteillä”, ja hevonen märässä tarhassa on ”laiminlyöty hevonen”. Jossakin kohtaa on informaationkulussa
katkos, jos tämäntyyppisiä väärinkäsityksiä syntyy. Jotenkin meidän
pitäisi pystyä selvittämään ja kertomaan, mitkä ne hevosen todelliset
tarpeet ovat. Ja tämä on jatkuvaa
ja pitkäjänteistä työtä, jota kaikkien hevosalan toimijoiden, ei yksin
Hippoksen, tulee tehdä. ”
LEENA ALERINI

lukijan kynä

Avoin kysymys Suomen
Hippokselle ja muille hevosalan etujärjestöille
Hevosihmisiä kautta Suomen on
laajasti puhuttanut viimeaikaiset
eläinsuojelulain tulkinnat, joiden
perusteella on käyty oikeutta mm.
jatkojohtojen käytöstä ja riittävistä
säänsuojista. Samoin elänsuojelulain 44 pykälän nojalla on suoritettu
kiireellinen huostaanotto ja hevosia jopa lopetettu omistajaa kuulematta tilanteessa, jossa ainakin
julkisuuteen välitetyt tiedot kiirelopetukseen johtaneista syistä ovat
vähintäänkin kyseenalaisia.
Eläinsuojelulain uudistus on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja
nyt huolestuneena kansalaisena esitän avoimen kysymyksen Suomen
Hippokselle hevosalan keskusjärjestönä ja muille hevosalan etujärjestöille, mitä asian eteen on tehty, että vastaavalta tulevaisuudessa
vältyttäisiin?
Leena Iivonen, Vilppula
(HU on välittänyt
kysymyksen
Suomen Hippokseen,
MTK:hon ja SHKL:ään)

MTK vastaa Iivoselle
MTK:n tehtäväkentässä on tärkeää mm. työ maatalouden tuotantoeläinten ja maaseutuyrittäjyyteen liittyvien eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Siten tärkeää on
myös eläinsuojelutyö ja sen oikeudenmukainen toteuttaminen ennen kaikkea eläinten mutta myös
ihmisten ja heidän elinkeinojensa
kannalta.

Maarit Hollmén
MTK:n hevosasiamies
Vuokko Puurula
MTK:n kotieläinasiamies, ELL

Suomen Hippos vastaa
Iivoselle
Suomen Hippos on aktiivisesti
mukana varmistamassa hevosten
hyvinvointia. Suomen Hippoksen
osalta lähtökohta on se, että vain
systemaattinen hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen legitimoi
yhteiskunnallisesti hevosten käytön urheilussa, harrastuksessa ja
työssä. Omaa toimintaamme ohjaa

mm. MMM:n, Eviran ja muiden
viranomaistahojen kanssa. Uskon,
että nämä ongelmalliseksi muodostuneet tapaukset ja näiden tapausten taustalla olleet tulkinnat tullaan
myös käsittelemään viranomaisyhteistyötä tehtäessä. Ymmärrän meidän tehtäväksemme varmistaa, että
tulevaisuudessa erilaisista tulkinnoista johtuvia ongelmatilanteita
olisi mahdollisimman vähän.
Lopuksi totean, että pääpiirteissään eläinsuojelulainsäädäntö on
hevosalan kannalta varsin hyvin
toimiva. Yksittäisiä ongelmatilanteita saattaa aina silloin tällöin
esiintyä ja niiden syistä jokainen voi
esittää omia näkemyksiään. Pääosin viranomaistyö on kuitenkin
asiallista ja kiihkotonta. Suomen
Hippos pitää arvossaan myös viranomaisten suorittamaa valvontatyötä ja pyrkii omalta osaltaan
vaikuttamaan sen kehittymiseen
tarkoituksenmukaiseen suuntaan.
Ajat, arvostukset, kokemus ja näkemys muuttuvat jatkuvasti ja lopullista täysin ristiriidatonta näkemystä tässä asiassa ei tule koskaan
syntymään. Olen varma siitä, että
mm. hevosten hyvinvointiin liittyvää työtä niin Hippoksessa kuin
viranomaistahoilla tulee jatkossakin kehittää ja asiasta on erittäin
tervetullutta käydä jatkuvaa keskustelua.

ta- tapauksesta ja Asikkala-Laaksonen -rikkomussyytteistä.
Pitkän harkinnan jälkeen lähdin
mukaan korjaamaan syntyneitä virheitä ja tietämättömyyttä esitetyissä
syytöksissä. Turun hovioikeudessa
puolustin Lahdenrantaa todistajana. Jatkossa sitten Lahden Raastuvassa olin yhdessä professori Katilan ja dosentti Saastamoisen kanssa
todistamassa Laaksoselle esitettyjen syytteiden poistamiseksi.Tulos
oli meidän kannaltamme positiivinen.
Useaan kertaan matkan varrella
oudoksuin, ettei näin suurta huomiota saavuttaneissa tapahtumissa,
hevosjärjestöjen taholta esim. Suomen Hippoksen tai hevosenomistajajärjestöjen toimesta ryhdytty pitämään hevosenomistajain puolta.
He jäivät yksin ilman tukea.
Myönteistä oli Eero Hollmenin
antama lausunto Lahdenrannan
syytteiden poistamiseksi.
Kiitän Leena Alerinia asiallisista
selostuksista ja kirjoituksista tapahtumien kuluessa. Sain niistä paljon
tukea ajatuksilleni.
Aina minulla on ollut tärkeänä
ohjenuorana hevosen ja hevosenomistajan puolustaminen.
Esko Oijala
melkein puolivuosisataa
kunnaneläinlääkärinä
ent. Hevosenomistajain
Keskusliiton pj.

Pekka Soini
toimitusjohtaja
Suomen Hippos ry

Vastaus Irma Nykäselle
Vielä eläinsuojeluasioista
Olemme viime viikkoina saaneet
lukea lehdstä, esim. viimeksi moneen kertaan Eurajoki-Lahdenran-

Vastauksena Irma Nykäselle (9.10.
HU-lukijan kynä-palsta) ELL Minna Laeslahti todisti hovioikeudessa, että hän ei tarvitse testejä akvaarion veden laadun tutkimiseen.

Molemmissa oikeusasteissa riitti
Laeslahden aistinvaraisesti tekemät
havainnot. Kalojen terveydestä on
olemassa myös oman kunnaneläinlääkärin todistus, sekä akvaarioliikkeen omistajan todistus (minne lopulta vein kalani 28 vuoden akvaarioharrastuksen päätteeksi).
Kyseinen tarkastus oli kaikin tavoin uskomaton; hevosille ei saa
syöttää heiniä maassa, koska ”hevoset saattavat virtsata ja ulostaa heinien päälle tai heinät saattavat talloutua kuraan”. Ponin piehtarointi
kurassa osoitti laiminlyötyä eläinten kehonhoitoa. Pihattoponeilla,
jotka pääsevät 24/7 sateensuojaan
“pitäisi käyttää loimia”.
Ponien tarhat eivät saaneet jäätyä
epätasaisiksi ”koska vuohiset voivat
vahingoittua” eivätkä tasaisiksi, mikä aiheuttaa ”liukastumisvaaran”.
Pitäisi varmaan hankkia maalämmitys, etteivät tarhat jäädy talvella
lainkaan.
Ihmettelen yhä myös sitä, että
kun ei ole tehnyt ilmoitusta laajamittaisesta eläintenpidosta lääninhallitukselle ja tekee sen annetussa
määräajassa, niin siitä saa silti tuomion. Saako siis saman tuomion,
vaikkei sitä ilmoitusta tekisi kehotuksista huolimatta?
Kaikki em. määräykset/syytteet
olen lähettänyt Kansanterveystyön
kuntayhtymään (ELL Laeslahden
esimiehelle), lääninhallitukseen,
hallinto-oikeuteen ja Eviraan. Yksikään näistä viranomaistahoista ei
todennut mitään huomauttamista
annetuissa määräyksissä ja lopulta
hallinto-oikeuden antamaa päätöstä
käytettiin hovioikeudessa todisteena minua vastaan!
Ilona Lahdenranta
yövaloton ponikasvattaja

Uutuus! ProHay

Kotimaista säilöheinää 20kg pusseissa

Prohay Oy
050-379 2500
info@prohay.fi
www.prohay.fi

v
v
v
v
v
v
v

Käsin liikuteltava koko
Nyt pienikin talli voi käyttää säilöheinää ilman säilyvyysongelmia
Siisti käyttää
Helppo ja hygieeninen ottaa mukaan matkalle
Voi säilyttää ulkona
Jokainen pussi on laatutarkastettu
Rehuanalyysi mukana

