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Laitosmäärät 

• 32 toiminnanharjoittajaa 

• Rekisterissä 108 laitosta, lukumäärä tarkistettu 
toimintailmoituksen Esaviin  tehneiden 99 
laitoksen osalta 

• Esavin alueella 82 laitosta, Isavin alueella 26 



Esavi valvontasuunnitelma 

• Ensimmäinen suunnitelma tehty ajanjaksolle 1.8.2013 - 
31.12.2014, päivitetty tammikuussa 2014 

• Kaikki epäkohtaepäilyt tarkastetaan viipymättä 

• Riskinarviointi suoritettu ja toimintakuvauksen 
perusteella 15 laitosta tarkastetaan vähintään joka 
vuosi, muut enintään kolmen vuoden välein 

• Alussa painottuu pitkään tarkastamattomina olleiden 
laitosten valvonta 

• Tarkastuksia kohdennetaan toimenpiteisiin 

• Lisäksi hallinnollista valvontaa 



Epäkohtien luokittelu: A 

A: Ohjaus ja vähäiset huomautukset 

• ei aihetta jatkotutkimuksiin; 

• epäkohtia ei kiistetä; 

• ei näyttöä yrityksistä harhauttaa viranomaista; 

• ei vaikutusta eläinten hyvinvointiin  

• ongelma korjattavissa saman tien tai lyhyessä ajassa. 

Tyypillisesti luokan A epäkohdat eivät aiheuta haittaa 
eläimille ja ne korjataan saman tien. Ne eivät edellytä 
tarkastuksen yhteydessä annetun ohjauksen lisäksi 
jatkotoimia valvontaviranomaiselta. 

 



Epäkohtien luokittelu: B 
B: Määräykset tai kiellot  

• eläinten hyvinvointiin liittyvä epäkohta, joka ei kuitenkaan aiheuta vältettävissä olevaa tai 
tarpeetonta kipua, kärsimystä tai muuta pitkäkestoista haittaa; 

• puutteet eläinten pitopaikoissa; 

• voimassa olevien säädösten selkeä rikkominen; 

• lupaehtojen rikkominen hankkeissa; 

• toiminnanharjoittamisluvan ehtojen rikkominen; 

• valvontaviranomainen antaa kiellon tai määräyksen epäkohdan korjaamiseksi; 

• epäkohtia ei kiistetä; 

• valvontaviranomaisen määräyksinä tai kieltoina antamia korjaavia toimenpiteitä ei kiistetä; 

• ei aihetta syyteharkintaan, pätevyyden tai luvan uudelleenarviointiin tai luvan peruuttamiseen; 

• korjaaminen vaatii aikaa ja jatkotoimia; 

• ohjauksesta huolimatta jatkunut tai uusiutunut A-luokan epäkohta. 

Havaituista B-vakavuusluokan epäkohdista Esavi voi käynnistää lisäksi huomautus- tai 
varoitusmenettelyn epäkohdasta vastuussa oleville. Tarvittaessa uusintatarkastuksella 
varmistetaan, että annettuja määräyksiä tai kieltoja noudatetaan. Määräysten ja kieltojen 
tehostamiseksi Esavi voi käyttää lain 50§ mukaista teettämisuhkaa tai uhkasakkomenettelyä. 

 



Epäkohtien luokittelu: C 
C: Luvan peruuttamisen harkintaa vaativat puutteet 
• vakava eläinten hyvinvointiin liittyvä epäkohta, joka aiheuttaa vältettävissä 

olevaa tai tarpeetonta kipua, kärsimystä tai muuta pitkäkestoista haittaa; 
•toiminnanharjoittamisluvan vakava rikkominen; 
•hankeluvan vakava rikkominen; 
• uusiutumisriski; 
• havaittujen epäkohtien kiistäminen; 
• näyttöä epärehellisyydestä tai vastuun välttelystä; 
• luvan epääminen perusteltua; 
• syyteharkinnalle ei edellytyksiä; 
• alempien vakavuusluokkien epäkohtien jatkuminen tai uudelleen 

ilmaantuminen aiemmista määräyksistä tai kielloista huolimatta. 
Havaituista C-luokan epäkohdista Esavi voi käynnistää lain 48§:n mukaisesti 

hankeluvan tai 49§:n mukaisesti toimintaluvan peruuttamismenettelyn. 
 



Epäkohtien luokittelu: D 

D: Syyteharkintaan johtavat puutteet  
• vakava eläinten hyvinvointiin liittyvä epäkohta, joka 

aiheuttaa vältettävissä olevaa tai tarpeetonta kipua, 
kärsimystä tai muuta pitkäkestoista haittaa; 

• hanke- tai toiminnanharjoittamislupien hakematta 
jättäminen tai vakava rikkominen; 

• vakavia rikkomuksia, jotka edellyttävät syyteharkintaa; 
• toistuva tai jatkuva C-luokan epäkohta.  
Esavi tekee D-luokan epäkohdista aina tutkintapyynnön 

poliisille. Mikäli muutoin tarkastuksen perusteella on syytä 
epäillä, että lain 51 § mukainen harkinta on syytä tehdä, 
Esavi tekee epäkohdista tutkintapyynnön poliisille. 
 



Valvontaraportti 2013 

• Uuden lain voimassaoloaikana tarkastettu 9 
laitosta: 

• 7 laitosta 0 

• 1 laitos 1 A-tason epäkohta 

• 1 laitos 2 B-tason ja 2 A-tason epäkohtaa 

• B-tason epäkohtien korjaaminen valvottu 
uusintatarkastuksella 


