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1.
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry:n haaste 26.3.2009
Kaupunginlakimies Elina Kautto 28.5.2009:
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry on haastanut Satakunnan kunnat tukemaan
eläinsuojelutyötä 0,20 eurolla/asukas, jotta Eurassa sijaitsevan Kirpun
eläinkodin toimintaa ei jouduttaisi lopettamaan taloudellisista syistä.
Haasteen mukaan Kirpun eläinkodin toiminta loppuu 1.5.2009 lukien, jollei
toiminnalle löydy riittävää rahoitusta.
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry on Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella
käytännön eläinsuojelutyötä tekevä eläinsuojeluyhdistys, joka on mm.
kouluttanut eläinagentteja luonnonvaraisten, hädässä olevien eläinten
hoitoon ja maksanut eläinlääkäriasemille lahjakortteja, joiden avulla löytäjä
on voinut toimittaa eläinsuojelutapauksessa loukkaantuneen tai kärsivän
eläimen maksutta hoitoon. Esko ry on valmis jatkamaan Kirpun eläinkodin
toimintaa eläinsuojeluvalvoja Tanja Kosken lopettaessa toimintansa,
mutta toimintaa ei pystytä jatkamaan ilman päätoimista henkilöstöä, jonka
palkkaaminen vaatii rahaa. Osa henkilöstön palkkarahoista pystytään
tuottamaan eläinhoitolatoimintaa jatkamalla, mutta tuotto ei riitä
ylläpitämään eläinsuojelullisista syistä huostaanotettujen ja
luonnonvaraisten hoitoa.
Haasteessa kaikkia alueen kuntia on myös kehotettu tarkastamaan
löytöeläinten hoitoa koskevat sopimuksensa. Eläinsuojelulain 15 §:n
mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja
talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.
Rauman kaupunki on kilpailuttanut löytöeläinten hoidon järjestämisen
kevään 2009 aikana. Määräaikaan 18.2.2009 mennessä ei saatu yhtään
tarjousta, minkä jälkeen siirryttiin suoraan neuvottelumenettelyyn.
Hankinta-asiassa on nyt päästy neuvottelutulokseen, jonka mukaan
Rauman kaupunki ostaa löytöeläinten hoidon Eläinsuojeluyhdistys Esko
ry:ltä 3.818,86 euron + alv 22 % kuukausimaksua vastaan, jolla katetaan
Kirpun eläinkodin ylläpitokuluja. Lisäksi maksetaan korvaukset eläinten
hoitopäiviltä, noudosta ja eutanasiasta. Löytöeläinten hoitoa koskevan
sopimuksen hallinnointi kuuluu nykyisin sosiaali- ja terveyslautakunnan
alaiselle ympäristöterveydenhuollon tulosalueen eläinlääkintähuollon
tulosyksikölle. Sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun asti.
Rauman kaupungin hankintasopimus löytöeläinten hoidon järjestämisestä
Eläinsuojeluyhdistys Esko ry:n kanssa turvaa ainakin osittain Kirpun
eläinkodin toiminnan jatkumisen. Rauman kaupunki maksaa
ylläpitomaksua vuoden loppuun asti yhteensä 26.732 euroa + alv 22 %.
Haasteen mukainen kunnan asukaslukuun perustuva tukimaksu olisi
Rauman kaupungilla ollut yhteensä noin 8.000 euroa.
Koska Rauman kaupungin rahallinen panos löytöeläinten hoitoon ja sitä
kautta myös muuhun eläinsuojelutyöhön on hankintasopimuksen johdosta
hyvin merkittävä, erillistä tukea Eläinsuojelyhdistys Esko ry:lle ei ole
perusteltua maksaa.
Ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei Rauman kaupungilla ole mahdollisuutta avustaa Eläinsuojelyhdistys Esko ry:n toimintaa
löytöeläinten hoitosopimukseen perustuvaa korvausta enem-

pää. Tämän vuoksi kaupunginhallitus päättää, ettei Rauman
kaupunki osallistu haastekeräykseen.
KJ:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginlakimiehen
tekemän ehdotuksen.

