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Maanantaina 14. syyskuuta 2009

uutiset

Eläinsuojelussa liikutaan usein harmaalla alueella. On epäselvää, mitkä asiat ovat suosituksia
ja mitkä vaatimuksia. Pitää tehdä tulkinta siitä, mihin raja vedetään. Kotieläinasiamies VUOKKO Puurula, MTK

Eläinsuojelurikkeen rangaistus voi
moninkertaistua tukien menetyksenä
Lievästä eläinsuojelurikkomuksesta
saatu rangaistus voi moninkertaistua,
sillä tuomio voi johtaa maatalouden
tukien takaisinperimiseen.
Eläinlääkärien lausunnoilla on
suuri merkitys oikeudenkäynneissä.
Tuomio eläinsuojelurikkomuksesta voi johtaa maataloustukien takaisin perimiseen.
Täydentävien ehtojen mukaan ensimmäisestä rikkeestä
voidaan periä takaisin 1–5 prosenttia tuista.
Seuraavalla kerralla leikkaus
kolminkertaistuu.
Kymmenesosa Suomen maatiloista saa EU:n maksamia tukia
yli satatuhatta euroa. Esimerkiksi viiden prosentin tukileikkaus tarkoittaa silloin yli viiden
tuhannen euron menetystä.

Ranskassa alkoi torstai-iltana
maidontuottajien mielenilmaus
maidon romahtaneen tuottajahinnan takia.
Kaksi tuottajajärjestöä kehotti jäseniään ohjaamaan maidon
lypsyn jälkeen viemäriin. Järjestöjen mukaan joka kolmas
maidontuottaja ryhtyi lakkoon.
Lauantaina myös Itävallan
maidontuottajien yhdistys
kehotti keskeyttämään maitotoimitukset. Suunnitelmissa on
myös traktorimarsseja ja maidon ilmaisjakelua.
Saksassa ja Hollannissa
maidontuottajat ilmoittivat
tukevansa ranskalaisia ammattiveljiä, mutta näissä maissa
luovutuslakko olisi ollut laiton.
Italiassa maidontuottajat harkitsevat jatkotoimia.
Belgiassa maidontuottajat
sulkivat teitä maitokuljetusten
vaikeuttamiseksi.
HEIKKI VUORELA

A-Rehu tuo
lannoitteita
myös Rahjan
kautta
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Takaisin voidaan periä
myös kansallisia tukia
Myös kansallisia tukia voidaan
periä takaisin.
Tukien takaisin periminen on
MTK:n lakimiehen Risto Airikkalan mielestä ongelmallista,
sillä rangaistuksen rikoksesta
antaa viranomainen, ei tuomioistuin.
”Rangaistuskulttuuri on siirtynyt tuomioistuimilta valtiolle. Tukien takaisinperintä on
rangaistus, joka tulee oikeuden
antaman rangaistuksen lisäksi.
Se pitäisi mielestäni tuomioistuimissa ottaa kohtuullisuusperiaatteen nimissä huomioon”,
Airikkala sanoo.
Tuomari kuuntelee
eläinlääkäriä
Eläinsuojeluoikeudenkäynneissä Airikkalaa epäilyttää myös
eläinlääkäreiden suuri vastuu.
”Koska laissa ei suoraan sanota, millaiset eläinten olosuhteiden pitää olla, tuomioistuin
joutuu tekemään päätökset
eläinlääkäreiden asiantuntijalausuntojen perusteella.”
”Rikoksesta voidaan tuomita
vain lakia rikkova. Ei asetusta tai
alempaa normia rikkova. Eläinsuojeluasioissa rangaistavuuden
rajat määrittelee oikeudessa
lausuntoja antavat eläinlääkärit,
ei laki eikä eduskunta.”
”Eläinsuojelulaki on epätarkka ja tulkinnanvarainen, joten

Maidon
luovutuslakko
Ranskassa

tuomari ei voi nojata lakiin, vaan
joutuu turvautumaan asiantuntijalausuntoihin. Eläinlääkärit
voivat olla asioista eri mieltä.
Yhden mielestä pitää tuomita,
toisen mielestä ei”, Airikkala
kuvaa ristiriitaa.

Tuomarille sallitaan
maalaisjärki
Tuomarilla on mahdollisuus
käyttää maalaisjärkeä.
”Se tosin riippuu siitä jaksaako tuomari paneutua ja
perehtyä yksityiskohtiin. Usein

tuomarin asiantuntemus ei riitä
eläinsuojelun yksityiskohtiin”,
Airikkala sanoo.
Eläinsuojelulaki on myös
MTK:n kotieläinasiamiehen,
eläinlääkäri Vuokko Puurulan
mielestä epäselvä.

”Eläinsuojelussa liikutaan
usein harmaalla alueella. On
epäselvää, mitkä asiat ovat suosituksia ja mitkä vaatimuksia.
Pitää tehdä tulkinta siitä mihin
raja vedetään”
Kun rajatapauksesta tulee

oikeuden päätös, se muuttuu
ennakkotapaukseksi.
”Rajatapauksia varten pitäisi
tehdä hurja määrä neuvontaa ja
tiedottamista, jotta niitä voitaisiin välttää”, Vuokko Puurula
sanoo.

Hän korostaa myös valvojien
ammattitaitoa.
”Kokenut valvoja huomaa rajatapauksen ja osaa hoitaa sen
taiten ilman oikeudenkäyntiä”,
hän sanoo.
AIMO VAINIO

A-Rehu ryhtyy tuomaan lannoit
teita Vaasan ja Varkauden satamien lisäksi Kalajoella sijaitsevan Rahjan sataman kautta.
”Ensimmäisen laivan piti
tulla näinä päivänä, mutta se
siirrettiin Vaasaan, kun Kala
joen kaupunki parantaa Rahjan
sataman varastoja”, kertoo
myyntipäällikkö Antti Nikkola
A-Rehusta.
A-Rehu on jo tuonut kaksi
erää typpilannoitteita ja tilauksessa on seitsemän lannoitelaivaa. Neljässä on runsaasti typpeä sisältävää NPK-lannoitetta.
Loput kolme ovat puhdasta
typpilannoitetta.
”Lisää tilataan kysynnän mukaan.”
Satamat yritetään hakea läheltä loppukäyttäjiä.
Lannoitteet tulevat Hollannista irtotavarana, joka säkitetään satamassa saman tien.
Rahjan satamajohtajan Esa
Anttion mukaan tähän mennessä on sovittu useista 3–4
miljoonan kilon tuontieristä.
Kalajoen kaupunki rakentaa
lannoitelastien huolinnasta vastaavalle Blomberg Stevedoring
-yhtiölle 1 200 neliön irtotavaravaraston. Varasto nousee Rahjaan kaupungin vuokratontille.
VEIKKO NIITTYMAA

Hovioikeuden päätös
jännittää ponien kasvattajaa
Eurajokista Ilona Lahdenrantaa jännittää tällä viikolla tuleva
hovioikeuden päätös.
Häntä on syytetty ponien
huonosta hoidosta. Käräjäoikeus hylkäsi suurimman osan
syytteistä, mutta hänet tuomittiin eläinsuojelurikkomuksesta
sakkoihin.
Lahdenrannan syyte on herättänyt ristiriitoja. Hevospiireissä
tapausta pidetään esimerkkinä
siitä, miten hyvämaineinen
kasvattaja voi nimettömän ilmiannon seurauksena joutua
oikeuskierteeseen ja saada tuomion heikoin perustein.
Rikosilmoituksen tehneiden
kunnan eläinlääkärin ja vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvojan
mukaan yksityiskohdista muodostuu kokonaisuus, joka riittää
aiheuttamaan vaaraa poneille.
Lahdenranta itse kokee
olevansa syytön, eikä hyväksy
syytteen perusteluja.

Hovioikeuden
päätös pelottaa
hieman. Suomessa
voidaan ilmeisesti
syyttää lätäköistä
sateen jälkeen.
ILONA LAHDENRANTA

”Hovioikeuden päätös pelottaa hieman. Suomessa voidaan
ilmeisesti syyttää lätäköistä sateen jälkeen”, hän sanoo.
Raskaimmat
syytteet hylättiin
Tuomion perusteluihin tutustunut MTK:n lakimies Risto
Airikkala pitää tuomioon johtaneita rikkomuksia vähäisinä.
”Rikkomukset ovat tuotta-

muksellisia eivätkä tahallisia.
Väliaikainen sähkökytkentä ja
rikkinäinen aitaus voivat aiheuttaa loukkaantumisvaaran, mutta
mitään loukkaantumisia ei ole.
Pitäisi myös osoittaa eläinyksilö,
joka on kärsinyt. Lahdenranta
oli myös ottanut ensimmäisen
tarkastuksen ohjeista vaarin
ja korjannut suurimman osan
vaadituista epäkohdista.”
Raskaimmat kohdat käräjäoikeus hylkäsi.
Lahdenranta tuomittiin myös
maksamaan oikeudenkäynnin
kulut.
”Yleinen periaate on, että jos
syyttäjä suurimmilta osin häviää jutun, pitäisi syyttäjän ottaa
osa oikeudenkäynnin kuluista
korvattavaksi. Nythän suurin
osa syytteistä kumottiin.”
”Tuomion perusteluissa ei
ole myöskään otettu huomioon
kärsittyä julkisuutta tai mahdollista tukien menetystä. Ri-

koslain mukaan ne pitäisi ottaa
huomioon.
On mahdollista, että Lahdenranta menettää osan saamistaan
maataloustuista, jos tuomio jää
voimaan.
Nimetön
ilmiantaja
Lahdenrannan tapaus sai alkunsa nimettömän ilmiantajan
ilmoituksesta.
Normaalisti ilmiannon tekijä
tulee syytetyn tietoon, mutta
epäilyn eläinsuojelun rikkomisesta voi tehdä nimettömänä.
Airikkalan mukaan ilmiantajan nimettömyys heikentää
yksilön oikeusturvaa.
”Viranomaisten perusolettamus on, että ilmianto pitää
paikkaansa ja tutkinta aloitetaan aina. Eläinasioista voi
tehdä perättömiä ilmiantoja
määrättömästi.”

hennykset, henkilöstön määrä
vähentyy kaikkiaan 16 hengellä
eli noin viidenneksellä yhdistyvien osuuskuntien yhteenlasketun henkilöstön määrästä.
Vähennykset toteutetaan eläkejärjestelyin, päättämällä määräaikaisia työsuhteita sekä irtisanomisin. Osuuskuntien oman
henkilöstön lisäksi vähennetään
1,5 henkilön työpanos lopettamalla ostopalvelusopimuksia.
”Henkilökuntaa on vähennetty ja vähentyy kaikista sulautuvista osuuskunnista. Pääosa

työsuhteista päättyy vuoden
2010 alkupuolella”, ItäMaidon
toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen kertoo.
”Henkilökuntaa vähennetään
etupäässä sulautuvien osuuskuntien päällekkäisten toimintojen purkamisen takia.”
ItäMaidon toimintoja tulevat
olemaan maidon keräily, tuotantoneuvonta, tilasäiliöiden
vuokraus ja huolto, etupäässä
maataloustarvikkeisiin keskittyvä kauppatoiminta sekä
taloushallinto.

Aiheina mm.:
– puu sisustusmateriaalina
– sijoita puukaupan tulot poikimaan
– metsätaitokisasta apua metsänhoitoon
– hirvijahti alkaa
– auton koeajo

AIMO VAINIO

Henkilöstön määrä vähenee
viidesosalla ItäMaidossa
Osuuskunta ItäMaito on päättänyt yhteistoimintaneuvottelut
uuden organisaation rakentamiseksi. Viisi itäsuomalaista Valioryhmään kuuluvaa maidonhankintaosuuskuntaa sulautuu
yhdeksi osuuskunnaksi vuoden
2010 alussa.
Sulautuvien osuuskuntien
yhteenlaskettu työsuhteessa
olevan henkilöstön määrä tulee
vähenemään yhdeksällä hengellä.
Kun huomioon otetaan jo
aiemmin tehdyt henkilöstön vä-

Syksyn odotettu
erikoisteemanumero
ilmestyy 30.9.

Aineistopäivä 24.9.
Aineiston toimitus sähköpostilla
ilmoitus@maaseuduntulevaisuus.fi

Lukkarisen mukaan organisaation rakentamisessa ja
henkilöstöratkaisuissa on huomioitu toimintaympäristössä
tapahtuvat muutokset.
Näitä muutoksia ovat esimerkiksi tuottajamäärän vähentyminen yli viidellä prosentilla
vuosittain, tilakoon kasvaminen,
maidontuottajien ammattitaidon lisääntyminen sekä omistajien kasvaneet paineet maidon
hintaa ja Valioryhmän kustannustehokkuutta kohtaan.
MT
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Soita heti 020 413 2321
ja varaa samalla ilmoitustilaa 4.11. ilmestyvästä
metsänumerosta!
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