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Eläinsuojelulain uudistukselta toivotaan parannuksia
löytöeläinkäytäntöihin
Suomen eläinsuojelujärjestöt ovat julkaisseet tavoitteensa käynnissä olevalle
eläinsuojelulain uudistukselle. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton pääkohteiden
joukossa ovat hylätyt ja kodittomat lemmikkieläimet. SEY esittääkin, että löytöeläinten
tallessapidon kriteerit ja velvoite ennaltaehkäisevään löytöeläintoimintaan kirjattaisiin
täsmällisemmin uudistuvaan eläinsuojelulakiin.
Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Mäki toivoo, että
eläinsuojelujärjestöjen tavoitteet otettaisiin huomioon uuden eläinsuojelulain
valmistelussa. “Se, millaisen hoidon löytöeläin saa tullessaan otetuksi talteen, on täysin
kunnasta ja sen valtuuttamasta löytöeläinsuojasta kiinni”, Mäki toteaa. Ongelmakohtia
ovat muun muassa sairaiden löytöeläinten puutteellinen mahdollisuus saada
eläinlääkärin hoitoa sekä löytöeläinsuojien aukioloaikojen rajallisuus ja pitoolosuhteiden puutteellisuus. “Jos toiminnan välttämättömät kriteerit kirjattaisiin lakiin,
ei kilpailutusta enää jatkossa voisi tehdä pelkän hinnan perusteella”, Mäki muistuttaa.
Tällöin löytöeläimet saisivat tasapuolisempaa hoitoa ja kohtelua joka alueella.
Ennaltaehkäisevän löytöeläintyön huomioiminen lain tasolla olisi Päivi Mäen mielestä
tärkeää. “Ennaltaehkäisevää työtä tehdään nykyisellään eläinsuojeluyhdistysten ja neuvojien toimesta mutta laissa sitä ei ole huomioitu eikä siihen velvoitettu”, Mäki
ihmettelee. Löytöeläinten sterilisaatiolla ja mikrosiruun perustuvalla
tunnistusmerkinnällä saadaan eläinsuojelun asiakkaiksi päätyvää eläinmäärää
pienennettyä ja löytöeläinsuojissa vietettyä aikaa lyhennettyä, mikä hyödyttää niin
kuntia, eläimiä kuin näiden omistajiakin.
Vaikka laki ei vielä velvoitakaan eläinten omistajia tai löytöeläinsuojia
tunnistusmerkintään, tehdään löytöeläinten sirutusta jo useissa
eläinsuojeluyhdistyksissä ja niiden ylläpitämissä löytöeläinsuojissa ympäri Suomen.
Yhdistykset ovat edistäneet sirutusta myös kampanjoin ja tempauksin. Hausjärven
Eläinsuojeluyhdistys käynnisti syksyllä 2013 kampanjan, jossa yhdistys kustantaa sirua
vailla olevien kissojen ja monirotuisten koirien sirutuksen sterilisaation tai rokotteen
yhteydessä kolmella yhteistyöeläinlääkäriasemalla Hausjärvellä, Mäntsälässä ja
Riihimäellä. Kampanja jatkuu koko vuoden 2014 ajan ja sen kuluessa on sirutettu jo yli
150 eläintä.
Lisätietoja SEYn tavoitteista eläinsuojelulain uudistukselle:
http://www.elainsuojelulaki.fi/

	
  

Lisätietoja Hausjärven Eläinsuojeluyhdistyksen sirutuskampanjasta:
http://www.hausjarvenesy.fi/sirutuskampanja.php
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Hausjärven Eläinsuojeluyhdistys ry (HEY)
- on SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistys
- toimii Hausjärven ja Mäntsälän alueella
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen ja kouluttaen

