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Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisia tuomioistuimiin päätyvät, hevosiin kohdistuvat 

eläinsuojelurikokset ovat ja miten eläinsuojelurikospykäliä tulisi hevosiin kohdistuvissa eläinsuoje-

lurikostapauksissa soveltaa. Lisäksi tarkastelin sitä, millainen rangaistuskäytäntö on ollut hevosiin 

kohdistuvissa eläinsuojelurikoksissa.  

Aineistona tutkielmassani oli lainsäädännön ja muiden perinteisten oikeuslähteiden lisäksi 173 

käräjä- ja hovioikeuden tuomiota sekä kolme esitutkintapöytäkirjaa, joissa hevonen oli ollut rikok-

sen kohteena. Aineiston analysoinnissa käytin sekä oikeusdogmatiikkaa että empiirisiä metodeja. 

Aineiston perusteella muodostui varsin selvä kuva siitä, millaisia tuomioistuimiin asti päätyvät he-

vosiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ovat.  

Aineistoni perusteella noin 97 prosenttia hevosiin kohdistuvista eläinsuojelurikoksista koski hevos-

ten hoidon tai pitopaikkojen ylläpidon laiminlyöntiä. Yleisimpiä hevosten hoitoon liittyviä ongelmia 

olivat puutteet hevosten ruokinnassa ja vedensaannissa, kavioiden hoidossa, puhtaudessa, sai-

rauksien hoidossa sekä riittävässä ulkoilutuksessa ja liikunnantarpeen tyydyttämisessä. Yleisimpiä 

pitopaikkoihin liittyviä ongelmia olivat liian likaiset, vaaralliset ja pienet pitopaikat sekä puutteelli-

set säänsuojat. Vain muutamissa aineistoni tuomioissa oli kyse jostain muusta kuin hevosten hoi-

don tai pitopaikkojen ylläpidon laiminlyömisestä. Nämä muutamat tuomiot koskivat jollain tavalla 

hevosten väkivaltaista tai liian kovakouraista kohtelua. 

Aineistoni tuomioista ei löytynyt minkään edellä mainitun kategorian kohdalla kovin yhtenäistä 

linjaa siitä, millaiset teot oli katsottu rangaistaviksi ja millaiset ei. Harkinta oli hyvin tapauskohtais-

ta ja tuomioiden lopputulokset olivat varsinkin rangaistuksen määrässä mitattuna varsin vaihtele-

via samankaltaisissakin tapauksissa.   
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1 JOHDANTO 

Eläinten hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä aiempaa enemmän. Tutkittu tieto eläinten hyvinvoinnis-

ta ja tarpeista lisääntyy jatkuvasti, ja ihmisten arvot muuttuvat samalla, kun he tulevat tietoi-

semmiksi erilaisista eläimiin sekä niiden pitoon ja kohteluun liittyvistä ongelmista.1 Tämä näkyy 

muun muassa siten, että eläinsuojeluilmoituksia tehdään aiempaa enemmän sekä poliisille että 

muille eläinsuojeluviranomaisille, ja tuomioistuimet antavat eläinsuojelurikoksista aiempaa 

enemmän tuomioita.2 Myös eläimiin liittyvä oikeustieteellinen tutkimus on lisääntynyt viime 

vuosina. 

Toisaalta nimenomaan rikosoikeuden kannalta eläimiä on edelleen tutkittu varsin vähän. Ainoa 

eläinsuojelurikoksia käsittelevä väitöskirja on Tarja Koskelan väitös Optimaalinen eläinsuojelu 

rikosprosessissa ja julkishallinnossa vuodelta 2017.3 Sen lisäksi eläinsuojelurikoksista on tehty 

yksi lisensiaattityö vuonna 19984 ja jonkin verran opinnäytetöitä,5 mutta täysin koskemattomia-

kin aiheita löytyy varmasti vielä runsaasti. Esimerkiksi eläinlajikohtaista tutkimusta ei ole juuri-

kaan tehty, vaikka erilajisiin eläimiin kohdistuvat rikokset saattavat olla hyvin erilaisia, koska eri 

lajien tarpeet ja käyttötarkoitukset poikkeavat toisistaan. Siksi päätin ottaa tutkielmaani eläinla-

jikohtaisen näkökulman, ja tarkastella eläinsuojelurikoksia hevosten kannalta. Koska aihetta ei 

ole aiemmin tutkittu nimenomaan hevosten kannalta, en ole rajannut tutkielmaa koskemaan 

mitään kovin tarkkaa, yksittäistä kysymystä, vaan työ on enemmänkin yleisesitys hevosiin koh-

distuvista eläinsuojelurikoksista.  

Miksi tutkimuskohteekseni sitten valikoituivat nimenomaan hevoset? Yksi syy on tietysti oma 

hevostaustani ja kiinnostukseni aiheeseen. Ei olisi ollut järkevää valita tutkimuskohteeksi eläin-

lajia, josta ei tiedä juuri mitään. Aihevalinnalle ja hevosten erityisasemalle on kuitenkin myös 

objektiivisempia perusteita. Ensinnäkin ihmisten pitämät eläimet voidaan yleensä jakaa joko 

lemmikki- tai tuotantoeläimiin. Hevoset voidaan kuitenkin asiayhteydestä riippuen luokitella 

sekä lemmikki- että tuotantoeläimiksi, ja ne eroavat jonkin verran sekä muista tyypillisistä 

lemmikkieläimistä että tuotantoeläimistä. 

 
1 Esim. Appleby 2016, s. 23. 
2 Raussi ym. 2021. Koskela 2018, s. 784: Tuomiot ovat myös aiempaa kovempia. Väärikkälä 2021. 
3 Koskela 2017. Eläinsuojeluun ja eläinten oikeuksiin liittyen ovat väitelleet myös mm. Simo S. Oja (Oja 2010) ja 
Birgitta Wahlberg (Wahlberg 2011), mutta heidän väitöskirjansa eivät ole rikosoikeudellisia.  
4 Streng 1998. 
5 Esim. Vuorimaa 1993, Ruotsalo 2003, Heikkilä 2017, Mäkelä 2017. 
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Muista yleisistä lemmikkieläimistä hevoset eroavat yleensä jo pelkästään kokonsa takia. Hevo-

sia ei voi pitää kotona sisällä niin kuin esimerkiksi koiria tai kissoja, ja tämän vuoksi niiden pitä-

minen on hieman erilaista ja yleensä myös jossain määrin ammattimaisempaa kuin pieneläin-

ten. Käytännössä hevosia pidetäänkin usein talleilla, joissa on hevosten omistajien lisäksi myös 

ammattimaista henkilökuntaa hoitamassa niitä. Tämä saattaa suojata hevosia tietyn tyyppisiltä 

rikoksilta. Ainakin oman aineistoni perusteella hevoset säästyvät muun muassa kaikenlaisilta 

alkoholin vaikutuksen alaisena tehdyiltä järjettömiltä pahoinpitelyiltä ja lopetusyrityksiltä, joita 

kohdistuu jonkin verran pienempiin kotieläimiin.6 Toisaalta myös se, että hevosta ei yleensä sen 

hinnan ja koon vuoksi hankita hetken mielijohteesta, saattaa vähentää tietyn tyyppisiä rikoksia. 

Hevosten pidon kalleus ja vaivalloisuus saattaa kuitenkin lisätä toisenlaisten rikosten riskiä. Ai-

neistoni perusteella hevosiin kohdistuvissa eläinsuojelurikoksissa onkin usein kyse siitä, että 

hevosten hoito on laiminlyöty tavalla tai toisella. Yleensä syynä oli resurssien puute. Vaikka he-

vosia pidetään yleensä enemmän rakkaina lemmikkeinä kuin tuotantoeläiminä, eläinsuojeluri-

kosten näkökulmasta hevosilla ja tuotantoeläimillä – varsinkin naudoilla – näyttää olevan 

enemmän yhteistä. Myös nautojen kohdalla kyse on yleensä siitä, että ne on syystä tai toisesta 

jätetty hoitamatta.7 Toisaalta tuotantoeläimiä on kuitenkin yleensä samalla omistajalla huomat-

tavasti enemmän kuin hevosia ja tuotantoeläimiä kohdellaan enemmän massana kuin yksilöinä. 

Niiden pidolle on asetettu erilaisia vaatimuksia kuin hevosten pidolle. Siksi hevoset eivät ole 

täysin rinnastettavissa perinteisiin tuotantoeläimiinkään.  

Toisekseen hevosalalla on myös sille ominaisia ongelmia. Hevostallien määrä ja ylipäätään koko 

hevosala ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvun alusta alkaen.8 Samalla ihmiset ovat myös 

enenevissä määrin innostuneet ottamaan hevosia omiin kotipihoihinsa.9 Keskustelua onkin he-

rättänyt muun muassa se, riittääkö uusilla toimijoilla osaamista ja resursseja hevostenpitoon, ja 

pitäisikö heitä valvoa paremmin. 10 Myös hevosten väkivaltainen kohtelu on saanut viime aikoi-

na aiempaa enemmän huomiota.11 Koko kansan keskusteluun aihe nousi viimeistään sen seu-

 
6 Esim. Koskela 2015 a: Koskelan aineistossa oli mm. laitettu kissa tunniksi pesukoneeseen, syötetty koiralle syövyt-
tävää ainetta, valeltu kissan päälle bensiiniä ja sytytetty se palamaan, heitetty eläimiä seinään tai parvekkeelta alas 
sekä lyöty lapiolla tai vasaralla.  
7 Väärikkälä ym. 2016: Likaisuus ja ruokinnan ja vedensaannin puutteet ovat yleisimpiä ongelmia myös tuotan-
toeläimiin kohdistuvissa tapauksissa. 
8 Partanen 2010. Koski – Rautanen 2015. 
9 Kasurinen 2019. KK 89/2012 vp. 
10 Saastamoinen 2010, s. 3. KK 89/2012 vp. Schuurman 2012, s. 34. 
11 Esim. Kasurinen 2020. 
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rauksena, kun ympäri maailmaa uutisoitiin olympialaisissa sattuneesta välikohtauksesta, jossa 

valmentaja löi hevosta nyrkillä ja ratsastaja potki sitä kannuksilla sekä löi useita kertoja raipal-

la.12 Toisaalta myös koko kansan huvina pidetystä raviurheilussa on löydettävissä runsaasti on-

gelmia. Tällaisia ovat muun muassa hevosten liiallinen rasittaminen, liian voimakas piiskan käyt-

tö ja hevosille aiheutetut suuvauriot.13  

1.1 Tutkimuskysymykset, tutkielman rakenne ja keskeiset käsitteet 

Eräänlaisena kantavana teemana tutkimusprosessissa on ollut se, millaisia erityispiirteitä hevo-

siin kohdistuvissa eläinsuojelurikoksissa on. En kuitenkaan pidä tätä empiiristä kysymystä tut-

kielmani päätutkimuskysymyksenä, vaan ensisijainen tarkoitukseni on ollut selvittää, miten 

eläinsuojelurikospykäliä tulisi tulkita hevosiin kohdistuvissa tapauksissa.14 Olen lähestynyt tätä 

kysymystä kahdella tavalla. Ensin olen tarkastellut eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön täyt-

tymisen edellytyksiä, ja sen jälkeen selvittänyt, miten lainsäädäntöä on hevosiin kohdistuneissa 

tapauksissa sovellettu. Alempien oikeuksien oikeuskäytännön selvittäminen on ollut tarpeen, 

koska eläinsuojelurikostapauksia ei ole edennyt korkeimpaan oikeuteen asti yhtä vuonna 2020 

annettua ennakkoratkaisua lukuun ottamatta. 

Ennen varsinaisia käsittelykappaleita tarkastelen lyhyesti eläinten oikeudellista asemaa sekä 

eläinsuojelutarkastusten ja -viranomaisten roolia rikosprosessissa. Olen nähnyt tämän tarpeel-

liseksi siksi, että näiden eläinsuojelurikosprosessiin liittyvien erityispiirteiden ymmärtäminen 

auttaa ymmärtämään paremmin annettuja tuomioita sekä ylipäätään työn varsinaista käsittely-

osuutta. Ensimmäisessä varsinaisessa käsittelyluvussa, eli luvussa 2, tarkastelen tunnusmerkis-

tön täyttymisen edellytyksiä eläinsuojelurikoksissa. Luvussa avataan tarkemmin muun muassa 

sitä, milloin eläimen kohtelu on julmaa tai aiheuttaa sille tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tus-

kaa.  

Kolmannessa luvussa puolestaan keskityn tuomioaineiston empiiriseen tarkasteluun. Sen selvit-

täminen, millaisia hevosia koskevat eläinsuojelurikokset tyypillisesti ovat, on ollut tarpeen jo 

siitäkin syystä, että olen voinut keskittää tarkastelua käytännön kannalta olennaisiin kysymyk-

siin ja oikeussäännöksiin. Alaluvussa 3.1 tarkastelenkin sitä, millaisia yhteisiä piirteitä hevosia 

 
12 Esim. Teiskonlahti 2021. 
13 MOT 2021. 
14 Eläinsuojelurikospykälillä tarkoitan perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen (RL 17:14) lisäksi sen törkeää (RL 17:14 
a) ja lievää (RL 17:15) tekomuotoa sekä eläinsuojelurikkomusta (ESL 54 §). 
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koskevista eläinsuojelurikoksista löytyi. Loput käsittelykappaleet olen jakanut tehtyjen havain-

tojen perusteella kolmeen osaan.  

Luvussa 3.2 pyrin vastaamaan siihen kysymykseen, milloin toiminnan on katsottu täyttävän 

eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön eräissä hevosten hoitoa koskevissa tilanteissa. Luvussa 

3.3 tarkastelen puolestaan sitä, milloin hevosten pito-olosuhteet ovat sellaiset, että ne täyttävät 

eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Luvussa 3.4 taas tarkastelen sitä, millainen muu toiminta 

kuin hevosten hoidon tai pito-olosuhteiden laiminlyönti on katsottu rangaistavaksi. Kolmas var-

sinainen käsittelykappale, eli luku 4, koskee rangaistuskäytäntöä. Siinä tarkastelen sitä, millai-

nen rangaistuskäytäntö on ollut hevosiin kohdistuneissa eläinsuojelurikoksissa.  

Ennen varsinaiseen aiheeseen menemistä on kuitenkin syytä määritellä vielä muutamia olen-

naisia käsitteitä. Pito-olosuhteilla tarkoitan tässä tutkielmassa niitä olosuhteita, jotka hevosen 

pitopaikassa vallitsevat. Nykyinen eläinsuojelulainsäädäntö ei määrittele pitopaikan käsitettä, 

eikä tällä hetkellä ole täysin selvää, mitä pitopaikalla tarkoitetaan eläinsuojelulaissa.15 Tässä 

tutkielmassa tarkoitan pitopaikalla kuitenkin sitä maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pide-

tään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti.16 Pitopaikka voi olla sekä ulkona että 

sisällä, se voi olla esimerkiksi karsina, pihatto, tarha tai laidun.17 Eläinten hoidolla tarkoitan puo-

lestaan hyvin laajasti kaikenlaista eläimistä huolehtimista. 

1.2 Tutkimusote ja käytetyt metodit 

Oikeustieteelliset tutkimukset ja tutkielmat ovat yleensä lainopillisia eli oikeusdogmaattisia. 

Lainopin eli oikeusdogmatiikan keskeinen tehtävä on oikeussäännösten tulkinta ja systemati-

sointi, voimassa olevan oikeuden selvittäminen.18 Pyrin selvittämään tutkielmassani sitä, miten 

hevosia koskevaa rikos- ja eläinsuojelulainsäädäntöä tulisi tulkita, joten siinä mielessä tutkiel-

mani on lainopillinen. Toisaalta olen käyttänyt aineistona alempien oikeuksien tuomioita, joista 

 
15 HE 154/2018 vp, s. 24. 
16 Pitopaikka on määritelty samoin kuin eläintunnistusjärjestelmälain 5 §:n 9 kohdassa. 
17 Koskentalo 2019, s. 78: Pihatto on kolmi- tai neliseinäinen rakennus, jota ympäröi aitaus. Hevonen voi itse valita, 
milloin se on sisällä ja milloin ulkona. 
18 Keinänen – Väätänen 2012, s. 5. Aarnio 1978, s. 52. 
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ei voi tehdä samanlaisia tulkintoja kuin vahvemmista oikeuslähteistä.19 Aineiston luonteesta 

johtuen olen käyttänyt sen tarkastelussa myös empiirisiä menetelmiä.  

Empiirisellä tutkimuksella tarkoitetaan kokemusperäistä, havainnointiin ja mittaamiseen perus-

tuvaa tutkimusta. Empiirinen lähestymistapa eroaa lainopillisesta siten, että tutkimuksen tar-

koituksena ei ole tulkita tai systematisoida oikeusnormeja tai pohtia oikeutta yksinomaan filo-

sofisesti tai teoreettisesti.20 Empiiristen menetelmien avulla voidaan kuvailla esimerkiksi vallit-

sevaa oikeudellista tilaa.21 Empiirinen oikeustutkimus on tarpeellista muun muassa siksi, että 

vaikka siitä, miten asiat ovat, ei voi suoraan johtaa, kuinka asioiden pitäisi olla, on vaikea kuvi-

tella, että voisi argumentoida mielekkäästi sen puolesta miten asioiden pitäisi olla ilman, että 

pohjana olisi mitään tietoa siitä, miten asiat ovat.22 

Empiirisen tutkimuksen aineistot ja tutkimusmenetelmät voivat olla joko kvalitatiivisia eli laa-

dullisia tai kvantitatiivisia eli määrällisiä. Jako ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan usein molemmat 

esiintyvät samassa tutkimuksessa rinnakkain.23 Erityisesti laadullista tutkimusta käsittelevässä 

kirjallisuudessa pyritäänkin välttämään vastakkainasettelua kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen 

tutkimusotteen välillä.24 Vastakkainasettelun sijaan ne voidaan nähdä toisiaan täydentävinä ja 

toisiinsa lomittuvina tutkimusotteina, joiden välinen raja on hämärtynyt.25 

Kvalitatiivinen tutkimus terminä kattaa hyvin erilaisen joukon eri tapoja tutkia aineistoa laadul-

lisesti.26 Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisval-

taisesti lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen.27 Oikeustieteessä laadullinen tutkimus voi 

olla esimerkiksi tuomioistuimen toiminnasta kootun havaintoaineiston analysointia tai empiiri-

siä menetelmiä voidaan hyödyntää kuvattaessa oikeus- tai hallintokäytäntöä.28 Määrällisessä 

tutkimuksessa selvitetään puolestaan lukumääriin ja prosentteihin liittyviä kysymyksiä. Aineis-

 
19 Määttä 2010, s. 202: Tuomioistuinpositivismilla tarkoitetaan sitä, että voimassa olevan oikeuden sisältö johde-
taan suoraviivaisesti tuomioistuinten soveltamiskäytännöstä. Koska aineistonani on alioikeustuomioita eikä kor-
keimman oikeuden ennakkoratkaisuja, olen pitänyt mielessä sen, että se, mitä tuomioissa lukee, on vain yksittäi-
sen tai muutaman tuomarin tulkinta. Olen pyrkinyt välttämään antamasta työssäni sellaista kuvaa, että kuvailema-
ni esimerkkitapaukset olisivat esimerkkejä siitä, miten lakia tulisi soveltaa.  
20 Nieminen – Lähteenmäki 2021. 
21 Keinänen – Kilpeläinen – Väätänen 2010. 
22 Ervasti 1998, s. 377. 
23 Nieminen – Lähteenmäki 2021. 
24 Pusa – Juuti 2011, s. 47. Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 26. 
25 Keinänen  Väätänen 2012, s. 7. 
26 Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 13. 
27 Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2009, s. 161. 
28 Keinänen – Väätänen 2016, s. 260 ja 251. 
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tosta saatuja tuloksia pyritään yleistämään tutkittuja havaintoyksiköitä laajempaan joukkoon 

tilastollisen päättelyn keinoin. 29 

Vaikka olen tarkastellut aineistoa myös numeraalisesti, eli olen laskenut lukumääriä ja prosent-

tiosuuksia aineistostani, kyseessä ei ole varsinaisesti määrällinen tutkimus, sillä tavoitteenani ei 

ole ollut tilastollinen yleistettävyys, vaan määrällisten havaintojen tekeminen käytetystä aineis-

tosta. Toisin sanoen kyse on laadullisen aineiston kvantifioinnista.30 Yleistettävään kvantitatiivi-

seen tutkimukseen en ole edes pyrkinyt siitä syystä, että tutkielman pääpaino on muualla ja se 

olisi vaatinut suhteettoman paljon työtä sen pieneen rooliin nähden.  

1.3 Aineisto 

Lainsäädännön lisäksi tutkielmani pääasiallisena aineistona on 173 hevosia koskevaa käräjä- ja 

hovioikeuden eläinsuojelurikostuomiota, pääosin vuosilta 2015–2020. Alioikeuksien tuomiot 

valikoituivat aineistoksi siksi, että eläinsuojelurikoksista on kirjoitettu vähän, eikä niitä koskevaa 

korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöäkään ole yhtä vuonna 2020 annettua ennakkoratkaisua 

lukuun ottamatta.  

Aineiston hankkiminen ei ollut helppoa siksi, että suurin osa eläinsuojelurikostuomioista koskee 

muita eläimiä kuin hevosia. 31 Tuomioita ei ole tilastoitu sen mukaan, mihin eläimeen rikokset 

ovat kohdistuneet, joten Oikeusrekisterikeskus ei pystynyt erottelemaan tuomioista vain hevo-

sia koskevia tuomioita. Sain pyytäessäni kuitenkin listan kaikista eläinsuojelurikoksista ja -

rikkomuksista vuosilta 2014–2021. Listassa oli yli tuhat tuomiota, eikä tällaisen määrän hankki-

minen ja läpikäyminen tätä tutkielmaa varten olisi ollut millään tavalla järkevää. Jos olisin ly-

hentänyt aikaväliä, jolta tuomiot pyysin, tuomioiden määrä olisi varmasti pienentynyt, mutta 

samalla myös hevosia koskevien tuomioiden määrä olisi pienentynyt.  

 
29 Heikkilä 2014, s. 15. 
30 Nieminen – Lähteenmäki 2021. Tuomi – Sarajärvi 2018, s. 135. 
31 Karkeasti arvioituna noin 10 %:ssa eläinsuojelurikoksista kohteena on myös hevosia. Luku on saatu laskemalla 
Oikeusrekisterikeskuksen toimittamasta, kaikki eläinsuojelurikokset ja -rikkomukset vuosilta 2014–2021 sisältäväs-
tä taulukosta keskiarvo sille, montako eläinsuojelurikostuomiota on keskimäärin annettu vuosina 2015–2020. Ky-
seisellä aikavälillä tuomioiden vuosittainen määrä oli 150–230 ja vuosittainen keskiarvo 176. Hevosia jollain tavalla 
koskevia tuomioita oli puolestaan oman aineistoni perusteella annettu vuosina 2015–2020 yhteensä 87, eli noin 
17,4 vuodessa. Vuosittaiset määrät vaihtelivat kuitenkin varsin paljon, joten luku on vain hyvin suuntaa antava. 
Koskela-Laine 2012, s. 13: Myös Koskela on todennut, että hevosten määrä eläinsuojelurikoksen kohteina oli mui-
hin eläimiin nähden vähäinen ja niihin kohdistui vain 0,4 rikosta 100 eläintä kohti. 
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Aiheeseen liittyvää notaaritutkielmaani tehdessäni minulle oli selvinnyt, että osa tuomioistui-

mista pystyy tekemään tuomioihinsa sanahakuja ja sitä kautta löytämään hevosia koskevia 

tuomioita.32 Koska ensisijainen tarkoitukseni ei ole ollut tutkia hevosia koskevien eläinsuojeluri-

kosten määrää, aineiston pyytäminen tällaisella jossain määrin summittaisella, hakijan hakutai-

doista riippuvaisella tavalla oli mielestäni perusteltua.33 Siksi päädyin pyytämään kaikista Man-

ner-Suomen käräjä- ja hovioikeuksista ensisijaisesti kaikki sanahaulla löytyvät hevosia koskevat 

eläinsuojelurikostuomiot ja, jollei tuomioista olisi mahdollista tehdä sanahakuja, kaikki eläin-

suojelurikostuomiot vuodesta 2015 eteenpäin, jotta voin itse seuloa niistä tuomiot, jotka kos-

kevat hevosia.34 Suurin osa tuomioistuimista toimitti minulle sanahaulla löytyneitä tuomioita, 

joten aineisto ei luultavasti kata aivan kaikkia kyseisinä vuosina annettuja hevosia koskevia 

tuomioita.  

Tuomioiden lisäksi aineistona on käytetty kolmea Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen esitutkinta-

pöytäkirjaa. Esitutkintapöytäkirjoja on käytetty tuomioiden tarkempaan analysointiin, sillä niis-

sä on huomattavasti tarkempia tietoja ja kuvausta hevosten voinnista ja olosuhteista. Pyydetyt 

esitutkintapöytäkirjat valikoituivat sillä perusteella, että kyseisissä tapauksissa on käsitelty use-

ampia tutkielman kannalta olennaisia asioita ja näin ollen ne olivat tehokkaammin hyödynnet-

tävissä kuin sellaiset esitutkintapöytäkirjat, jotka koskevat vain jotain yksittäistä asiaa. Lisäksi 

ainakin yksi niistä on niin sanottu rajatapaus, eli tuomioistuimessa jouduttiin pohtimaan sitä, 

täyttääkö teko tunnusmerkistön vai ei. Tällainen rajatapausmateriaali on paljon hyödyllisempää 

eläinsuojelurikoksen rajan selvittämisessä, kuin materiaali, josta näkee heti, että kyseessä on 

selvästi rikos. 

Koska laadullisen ja määrällisen tutkimuksen tavoitteet ovat hieman erilaiset, tutkimukseni eri 

osissa on käytetty hieman erilaista aineistoa. Laadullisessa tarkastelussa, eli käytännössä lähes 

koko tutkielmassa lukuun ottamatta rangaistuskäytäntöä käsittelevää lukua 4, aineistona on 

hyödynnetty kaikkia saatuja tuomioita. Koska osa tuomioista on käräjä- ja osa hovioikeuden 

 
32 Notaaritutkielmani käsittelee hevosten pitopaikkoja koskevia eläinsuojelurikoksia, ja sitä on hyödynnetty sovel-
tuvin osin tämän tutkielman teossa.  
33 Keinänen – Väätänen 2016, s. 259: Kun painotus aineiston tarkastelussa on enemmän kvalitatiivinen kuin kvanti-
tatiivinen, aineiston kerääminenkin voi olla vähemmän strukturoitua. 
34 Sanahaulla pyydettävien tuomioiden kohdalla en rajannut aikaväliä, koska tiesin, että hevosia koskevien tuo-
mioiden määrä on todennäköisesti varsin pieni, enkä uskonut, että niitä tulisi liikaa, vaikka joukossa olisikin vähän 
vanhempiakin tuomioita. Laadullisen tarkastelun kannalta tämä osoittautui hyväksi päätökseksi, sillä vanhempien 
tuomioiden joukossa oli useita hyvin perusteltuja tuomioita. 
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tuomioita, samat tapaukset saattaisivat sisältyä aineistoon kahteen kertaan, ellei tätä oteta 

huomioon.  

Laadullisessa tarkastelussa keskiössä on ollut usein tapahtumien kuvaus eli se, mitä on tehty tai 

tapahtunut, jotta on syyllistytty eläinsuojelurikokseen. Tämä tapahtumien kuvaus löytyy usein 

vain käräjäoikeuden tuomiosta, ja mahdollisessa hovi- tai korkeimman oikeuden tuomiossa on 

keskitytty vain joihinkin yksityiskohtiin siltä osin, kuin asian kuvaus on katsottu merkityksellisek-

si asian jatkokäsittelyn kannalta. Tästä syystä olen keskittynyt tarkastelemaan lähinnä käräjäoi-

keuksien tuomioita, enkä ainoastaan lainvoimaisia tuomioita. Tapauksissa, joissa käräjäoikeu-

den tuomio ei ole lainvoimainen, olen kuitenkin ottanut huomioon mahdolliset muutokset 

ylemmissä oikeusasteissa. Kun olen laskenut aineistosta lukumääriä, tuomioiden enimmäismää-

rä on ollut käytännössä käräjäoikeuksien tuomioiden lukumäärä eli 126. 

Määrällisessä tarkastelussa, eli luvussa 4, rajasin käyttämäni aineiston vain vuosina 2015–2020 

annettuihin lainvoimaisiin tuomioihin, joita on yhteensä 87. Tein näin, jotta aineisto olisi edes 

jossain määrin strukturoitua. Vaikka en tähtääkään täydelliseen yleistettävyyteen muun muassa 

siksi, että aineistossa ei sen keräämistavasta johtuen ole todennäköisesti ihan kaikkia hevosia 

koskevia tuomioita, kaikki tuomiot eivät koske pelkästään hevosia, ja kolmanneksi joissain tuo-

mioissa on useampia rikosnimikkeitä,35 tulokset ovat kuitenkin näin huomattavasti paremmin 

yleistettävissä kuin jos mukana olisi ollut täysin satunnaisia tuomioita satunnaisilta vuosilta.  

Aineiston analysoinnissa on käytetty menetelmänä sisällönanalyysiä. Aineiston saatuani luin sen 

läpi useamman kerran ja kokosin jokaisesta tuomiosta taulukkoon jäljempänä tarkemmin eritel-

tyjä tietoja. Luokittelin tuomiot muun muassa sen perusteella, koskevatko ne hevosten hoitoa, 

pitopaikkoja vai jotain muuta.36 Pitopaikkoja koskevista tuomioista katsoin lisäksi tarkemmin, 

koskevatko ne liian likaisia, vaarallisia tai pieniä pitopaikkoja taikka puutteellisia säänsuojia, 

koska nämä olivat yleisimmät esiin nousseet pitopaikkoja koskevat ongelmat. Hoidon osalta 

kirjasin taulukkoon säännönmukaisesti lähinnä vain ruokintaan ja kavioiden hoitoon liittyvät 

ongelmat, koska ne mainittiin todella monessa tuomiossa. Muuten hoitoa koskevat ongelmat 

 
35 Useampia rikosnimikkeitä sisältävät tuomiot olisi tietysti saattanut olla perusteltua poistaa aineistosta, mutta 
koska tutkielman päätavoite ei ollut tuottaa yleistettävää kvantitatiivista tietoa vaan määrälliset tiedot ovat tulleet 
ikään kuin sivutuotteena, annoin niiden olla, jos nimikkeet liittyivät samaan tapahtumaan. Esimerkiksi jos samaan 
kokonaisuuteen liittyvien tekojen katsottiin olevan sekä eläinsuojelurikoksia että -rikkomuksia tai samalla teolla oli 
rikottu myös esimerkiksi eläintautilakia.  
36 Nämä luokitteluperusteet valikoituivat siksi, että useissa teonkuvauksissa mainittiin sekä hoidon, ruokinnan että 
pitopaikkojen puutteellisuudet.  
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olivat vaihtelevampia, enkä saanut niitä yhtä säännönmukaisesti taulukoitua. Kirjasin kuitenkin 

ylös myös esimerkiksi pilaantuneen rehun sekä sosiaalisten kontaktien ja liikunnan puutteen, 

jos sellaisesta mainittiin tuomiossa erikseen.  

Epäsäännöllisemmin kirjasin taulukkoon, kuinka monta eläinsuojelutarkastusta tapauksessa oli 

tehty. Tarkastusten määrän kirjaaminen oli mahdollista lähinnä silloin, kun se oli erikseen mai-

nittu tuomioissa, sillä säännönmukaisesti niiden määrää ei kerrottu. Määrän lisäksi katsoin kui-

tenkin jokaisesta tuomiosta sen, oliko niissä viitteitä siitä, että edes yksi tarkastus oli tehty. Lä-

hes jokaisesta tuomiosta löytyi joku viite siitä, että tarkastus oli tehty, joten tämän perusteella 

uskallan väittää, että valtaosassa hevosiin kohdistuneista eläinsuojelurikoksista tarkastus on 

tehty.37  

Lisäksi katsoin tuomioista sen, onko eläinsuojelurikoksen kohteena ollut myös muita eläimiä. 

Noin puolessa tuomioista38 teon kohteena oli myös muita eläimiä. Muiden eläinten määrä ja 

merkitys tuomioissa oli hyvin vaihteleva, joten pohdin varsinkin rangaistusten tarkastelun koh-

dalla, rajaisinko aineiston ulkopuolelle tuomiot, jotka koskevat myös muita eläimiä. Tulin kui-

tenkin siihen tulokseen, että aineisto pienenisi varsin paljon – etenkin sen jälkeen, kun siitä olisi 

poistettu vielä muut kuin vuosina 2015–2020 annetut tuomiot – eikä rajauksesta olisi merkittä-

vää käytännön hyötyä, joten annoin niiden olla. Suurimmassa osassa tuomioista hevoset olivat 

kuitenkin pääosassa.  

Vaikka pidin myös muita eläimiä koskevat tuomiot aineistossani, käytin tuomioita suurimmaksi 

osaksi vain hevosia koskevilta osin. Esimerkiksi kun katsoin, koskeeko tuomio pitopaikkoja, luo-

kittelin tuomion pitopaikkoja koskevaksi vain, jos tuomio koski nimenomaan hevosten pitopaik-

koja. Esimerkiksi jos tilanne oli se, että koirilla oli huono pitopaikka ja hevosta ei ollut hoidettu 

kunnolla, luokittelin tuomion vain hoitoa koskevaksi. Pääsääntöisesti käytin tuomioita siis vain 

hevosia koskevilta osin. Joissain kohdissa tuomion tarkasteleminen kokonaisuutena oli kuiten-

kin ainoa järkevä ratkaisu. Näin oli esimerkiksi silloin, kun tarkastelin rangaistuksia. Koska ran-

gaistus on annettu koko teosta, siitä ei voi erotella vain hevosia koskevia osia. Myös eri teko-

muotojen tarkastelussa katsoin tuomiota kokonaisuutena.  

 
37 114:stä käräjäoikeuden tuomiosta ilmeni, että tarkastus oli tehty. 12 tapausta jäi siis sellaisiksi, ettei niistä voi 
varmasti sanoa, onko niissä tehty eläinsuojelutarkastusta vai ei.  
38 63:ssa 126 tuomiosta. 
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Edellä mainittujen lisäksi kirjasin taulukkoon satunnaisemmin myös muita tietoja, kuten sen, 

mikä tekoon oli johtanut. Tämän perusteella havaitsin, että tilanteen kerrottiin usein johtuvan 

esimerkiksi huonosta elämäntilanteesta, masennuksesta tai jostain muusta sairaudesta tai re-

surssien puutteesta. Tutkielman rajallisen pituuden vuoksi en kuitenkaan paneutunut tähän sen 

syvällisemmin. Rangaistusten tarkastelua varten kirjasin taulukkoon jokaisesta tuomiosta sen, 

onko vastaaja tuomittu vai syyte hylätty, ja millainen rangaistus on tuomittu, jos on tuomittu. 

Lisäksi katsoin, onko määrätty eläintenpitokielto, ja jos on, miten pitkä. Kirjasin taulukkoon 

myös sen, onko kyseessä ollut lievä tai törkeä eläinsuojelurikos taikka eläinsuojelurikkomus.  

Oikeustapausaineiston lisäksi olen käyttänyt tutkielmassa lähteinä muun muassa oikeuskirjalli-

suutta siinä määrin, kuin sitä on ollut saatavilla. Kuten edellä totesin, juuri eläinsuojelurikoksia 

koskevaa väitöskirjatasoista tutkimusta on ollut saatavilla hyvin niukasti, mutta muuta aihee-

seen tavalla tai toisella liittyvää kirjallisuutta löytyi kohtuullisesti.39 Aiheen luonteen vuoksi olen 

käyttänyt työssä myös hevosia koskevaa kirjallisuutta ja ohjeistuksia. Hevosia koskevaksi lähde-

aineistoksi pyrin valitsemaan mahdollisimman virallisia teoksia. Lisäksi olen tutkielman teon 

loppuvaiheessa haastatellut ikään kuin täydentävästi muutamia valvontaeläinlääkäreitä.  

1.4 ELÄINSUOJELURIKOSPROSESSIN ERITYISPIIRTEITÄ 

1.4.1 Eläimen asema rikosprosessissa 

Oikeussubjekteja ovat luonnolliset henkilöt eli ihmiset ja oikeushenkilöt. Eläimet eivät ole oi-

keussubjekteja, vaan niitä on perinteisesti pidetty oikeusobjekteina, joita voidaan kontekstista 

riippuen pitää esimerkiksi suojelun kohteina, oikeussubjektien omaisuutena tai esineinä. Julkis-

oikeudellisissa yhteyksissä, kuten rikosprosessissa, eläintä on usein pidetty suojelun kohteena.40 

Eläimen asema esineenä nousi kuitenkin esiin myös omassa aineistossani. Esimerkiksi eräässä 

tapauksessa kärsivää hevosta pidettiin väkisin elossa siksi, ettei sitä uskallettu lopettaa sen ta-

kia, että sillä oli tai saattoi olla merkittävää rahallista arvoa sen omistajalle, joka ei edes käynyt 

 
39 Olen pysynyt pääasiassa kotimaisessa kirjallisuudessa siksi, että eläinsuojelu ja varsinkin eläinsuojelurikosten 
sääntely on ainakin toistaiseksi ollut pitkälti kansallista. Näin ollen en nähnyt, että ulkomaisesta kirjallisuudesta tai 
oikeuskäytännöstä olisi ollut merkittävästi hyötyä Suomalaista sääntelyä ja oikeuskäytäntöä tutkittaessa, varsin-
kaan kun tutkielman aiheen kannalta olennaista kirjallisuutta tai oikeustapauksia ei juuri löytynyt ulkomailtakaan. 
40 Wahlberg 2020, s. 239. 
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hoitamassa sitä.41 Vaikka eläimille ei tunnusteta Suomessa varsinaisesti oikeuksia, laki asettaa 

ihmisille kuitenkin velvollisuuden kohdella eläimiä hyvin.42 

Koska eläimet eivät ole oikeussubjekteja, ei niitä pidetä myöskään oikeusprosessin osapuolina. 

Eläimiä pidetään niihin kohdistuvissa rikoksissa objekteina, joihin rikos on kohdistunut, ei uh-

reina tai asianomistajina. Sellaisissa tapauksissa, joissa rikokseen on syyllistynyt muu kuin eläi-

men omistaja, asianomistajana voi olla eläimen omistaja. Tämä vaikutti kuitenkin olevan aina-

kin oman aineistoni perusteella melko harvinaista. Vain muutamissa tuomioissa eläimen omis-

taja oli asianomistajana, ja niistäkin ainakin yhdessä eläimen omistajan asianosaisasemasta oli 

todennäköisesti vain haittaa, koska omistaja oli itsekin sitä mieltä, että hevosen kohtelussa ei 

ollut moitittavaa.43 Asianomistajan lisäksi myös syyttäjän voidaan katsoa jossain määrin ajavan 

rikoksen uhrin eli eläimen etua. Syyttäjän varsinainen tehtävä on kuitenkin rikosoikeudellisen 

vastuun toteuttaminen, ei eläimen etujen ajaminen.44 Syyttäjän on pyrittävä toiminnassaan 

objektiivisuuteen ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen.45 Nykyisessä järjestelmässä eläinsuo-

jelurikoksen uhrin, eläimen, etua ei siis aja varsinaisesti kukaan.46 

1.4.2 Eläinsuojeluviranomaisten ja eläinsuojelutarkastusten rooli eläinsuojelurikos-
prosessissa 

Lähtökohtaisesti rikosprosessi on tietenkin eläinsuojelurikoksissa samanlainen kuin kaikissa 

muissakin rikoksissa, eli hyvin tiivistetysti esitutkintaa seuraa mahdollinen syyteharkinta ja oi-

keudenkäynti tuomioistuimessa. Tätä perusrikosprosessia ei ole tarpeen käsitellä tässä tutkiel-

massa sen tarkemmin, mutta sen sijaan haluan kiinnittää huomiota muutamiin erityispiirteisiin, 

joita eläinsuojelurikosprosessiin – tai lähinnä sen alkamiseen – yleensä liittyy. Ensinnäkin eläin-

suojelurikokset tulevat poliisin tietoon usein muiden eläinsuojeluviranomaisten kautta. Toisek-

seen ennen tutkintapyynnön tekemistä tilanteeseen on yleensä yritetty puuttua hallinnollisin 

keinoin, ja mahdollinen hallintoprosessi kulkeekin usein osin rinnakkain rikosprosessin kanssa.47 

Aineistoni perusteella lähes kaikissa tuomioistuimiin asti päätyneissä tapauksissa olikin tehty 

 
41 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 20.4.2020 R 18/171 nro 114645. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta hovioikeu-
den ratkaisua ei ollut vielä saatavilla. Lisää eläimen asemasta erityisen suojelun kohteensa olevana esineenä esim. 
Kurki 2013, Wahlberg 2015 sekä eläimen oikeudellisesta asemasta yleisemmin esim. Aarnio 2005, s. 8. 
42 Koskela 2020 b, s. 265–268. HE 6/1997 vp, s. 133. 
43 Kemijärven käräjäoikeus 17.1.2006 R 05/196 nro 13, Rovaniemen hovioikeus 15.10.2007 R 06/201 nro 931. 
44 Koskela 2020 b, s. 265–268. 
45 Virolainen – Pölönen 2003, s. 439. 
46 Koskela 2020 b, s. 265–268. 
47 Tarkemmin tästä hallintoprosessista eläinsuojeluasioissa esim. Koskela 2017.  
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eläinsuojelutarkastuksia ja annettu niissä erilaisia määräyksiä eläinten olosuhteiden paranta-

miseksi. 

Eläinten hyvinvointia valvovat useat viranomaiset. Eläinsuojelulain (247/1996) 3 luvussa sääde-

tään kunkin viranomaisen tehtävistä. Tämän tutkielman kannalta keskeisimpiä viranomaisia 

ovat eläinsuojelulain 36 §:ssä määritellyt paikalliset viranomaiset – eli kunnaneläinlääkäri, kun-

nan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija ja poliisi – jotka valvovat eläinsuojelulain ja 

sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä lopetusasetuksen noudattamista kunnan 

alueella.48 Eläinsuojelulain 39 §:n mukaan aluehallintovirastolla, kunnaneläinlääkärillä, kunnan 

terveydensuojeluvalvontaa hoitavalla viranhaltijalla, poliisilla ja eläinsuojeluvalvojalla on oikeus 

suorittaa tarkastus, jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan, kohdellaan tai käytetään 

eläinsuojelulain taikka sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai lopetusasetuksen 

vastaisesti. Tietyissä tilanteissa, kuten eläinkilpailuissa, tarkastus voidaan suorittaa ilman epäi-

lyäkin.  

Jos tarkastuksessa havaitaan, että eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettua säännöstä tai mää-

räystä taikka lopetusasetusta on rikottu, valvontaviranomainen voi eläinsuojelulain 42 §:n no-

jalla kieltää jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä taikka määrätä sään-

nöksiä rikkovan täyttämään velvollisuutensa. Tarvittaessa Aluehallintovirasto voi asettaa mää-

räysten tehosteeksi uhkasakon eläinsuojelulain 43 §:n perusteella.49 Jos on syytä epäillä, että 

eläinsuojelulakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka lopetusasetusta on 

rikottu, valvontaviranomaisen on myös eläinsuojelulain 63 §:n mukaan tehtävä asiasta viipy-

mättä ilmoitus poliisille. Poliisin on toimitettava esitutkina, kun sille tehdyn ilmoituksen perus-

teella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.50 

  

 
48 Tarkemmin eri eläinsuojeluviranomaisista ja niiden tehtävistä ESL 3 luku ja esim. Koskela – Rantaeskola 2020. 
49 Tarkemmin eläinsuojelutarkastuksista esim. Koskela 2013.  
50 Fredman ym. 2020, s. 257. 
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2 TUNNUSMERKISTÖN TÄYTTYMISEN EDELLYTYKSET ELÄINSUOJELURIKOKSESSA 

Tässä luvussa tarkastelen tarkemmin eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön täyttymisen edelly-

tyksiä erityisesti hevosten näkökulmasta. Pääpiirteissään eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön 

täyttyminen edellyttää, että teko on eläinsuojelulain tai jonkin muun eläinsuojelurikospykälässä 

mainitun säännöksen vastainen, eläimen kohtelu on julmaa tai aiheuttaa sille kärsimystä, kipua 

tai tuskaa ja tekijän toiminta on ollut tahallista tai törkeän huolimatonta. Näitä tunnusmerkis-

tön täyttymisen keskeisimpiä edellytyksiä käsittelen omissa alaluvuissaan tarkemmin. Lisäksi 

alaluvussa 2.1.4 kiinnitän huomiota aktiivisen tekemisen ja laiminlyöntien merkitykseen. Luvus-

sa 2.2 puolestaan käsittelen lyhyesti muita tekomuotoja, eli käytännössä sitä, mikä tekee eläin-

suojelurikoksesta lievän tai törkeän taikka miten eläinsuojelurikkomukseen voi syyllistyä.  

2.1 ELÄINSUOJELURIKOKSEN TUNNUSMERKISTÖ 

Eläinsuojelurikos on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 17 luvussa. Rikoslain 17 luvun 

14 §:n mukaan  

joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta pahoinpitelemällä, liiallisesti rasitta-

malla, jättämällä tarpeellista hoitoa tai ravintoa vaille tai muuten 

1) eläinsuojelulain (247/1996) tai sen nojalla annetun säännöksen, 

2) eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) tai sen nojalla annetun säännöksen, 

3) eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direk-

tiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteen I taikka 

4) eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1099/2009 

vastaisesti kohtelee eläintä julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa ai-

heuttaen, on tuomittava eläinsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kah-

deksi vuodeksi. 

Kaikissa tutkimusaineistooni kuuluvissa tuomioissa tuomio oli tullut pykälän 1 kohdan mukai-

sesti eläinsuojelulain tai sen nojalla annetun asetuksen vastaisesta toiminnasta, joten ainakin 

hevosten kohdalla näyttää olevan todella harvinaista, että joku syyllistyisi eläinsuojelurikokseen 

rikkomalla esimerkiksi eläinten kuljetuksesta annettua lakia.51 Tämän vuoksi keskityn tutkiel-

massani eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten vastaiseen toimintaan. 

 
51 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 9.4.2019 antamassa tuomiossa R 19/427 nro 116410 syytteessä mainittiin 
eläinsuojelulain rikkomisen lisäksi myös eläinkuljetuslain rikkominen, mutta siinäkin päähuomio oli eläinsuojelu-
laissa. 
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2.1.1 Eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten merkitys 

Rikoslain 17 luvun 14 §:ssä on mainittu muutamia esimerkkejä siitä, miten eläinsuojelurikok-

seen voi syyllistyä. Koska lyhyessä rikossäännöksessä ei ole mahdollista määritellä kaikkia eläi-

men julman tai tuskallisen kohtelun muotoja, rikostunnusmerkistö määräytyy pitkälti eläinsuo-

jelulain ja sen nojalla annettujen asetusten perusteella.52 Näitä tarkentavia säännöksiä on eläin-

suojelulainsäädännössä varsin paljon, joten en käy yksittäisiä säännöksiä tässä kohtaa sen tar-

kemmin läpi. Esittelen kuitenkin lyhyesti tällä hetkellä voimassa olevat, hevosia eläinsuojelun 

kannalta koskevat lait ja asetukset. 53 Lisäksi palaan käsiteltävän aiheen kannalta olennaisiin 

säännöksiin myöhemmin.  

Itse eläinsuojelulaki on puitelaki, joka sisältää eläintenpidon yleiset periaatteet ja viranomaisten 

oikeuden puuttua eläinsuojelullisiin epäkohtiin. Eläinsuojelulailla ja sen nojalla annettavilla 

säännöksillä ja määräyksillä pyritään luomaan hyvät edellytykset sille, että eläimet eivät joutuisi 

kokemaan kärsimystä, jota on mahdollista ennaltaehkäistä.54 Lain soveltamisala kattaa lähtö-

kohtaisesti kaikki eläimiin kohdistuvat toimenpiteet ja elinkeinot.55 Eläinten pidon yleiset peri-

aatteet ilmaistaan eläinsuojelulain 3 §:ssä. Sen mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille 

saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on 

myös kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä 

otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.  

Eläinsuojeluasetus (1996/396) tarkentaa eläinsuojelulaissa asetettuja vaatimuksia. Se sisältää 

säännöksiä muun muassa eläinten pitopaikoista, hoidosta, kohtelusta, käsittelystä, jalostukses-

ta ja lopettamisesta. Myös eläinsuojeluasetuksen säännökset ovat kuitenkin niin yleisluontoisia, 

että niitä voidaan soveltaa kaikkiin eläinlajeihin, joihin sovelletaan eläinsuojelulakia. Koska eri-

laisilla eläinlajeilla voi kuitenkin olla hyvin erilaisia tarpeita, vaatimuksia on tarkennettu vielä 

 
52 HE 6/1997 vp, s. 134. 
53 Voimassa olevan eläinsuojelulain uudistamista on suunniteltu ja valmisteltu yli 10 vuotta (Hollo 2011, s. 4). Syk-
syllä 2018 annettiin hallituksen esitys HE 154/2018 laiksi eläinten hyvinvoinnista, mutta sitä ei ehditty käsitellä 
loppuun ennen vaalikauden päättymistä ja se raukesi (Eduskunnan kirjasto 2019). Uudistustyötä on kuitenkin jat-
kettu, ja juuri ennen tämän tutkielman palauttamista uusi ehdotus laiksi eläinten hyvinvoinnista lähti lausuntokier-
rokselle (Maa- ja metsätalousministeriö 2021). Luonnos perustuu pitkälti edelliseen hallituksen esitykseen HE 
154/2018 ja esimerkiksi sivun 16 alaviitteessä esitetyt kivun ja kärsimyksen määritelmät säilyisivät luonnoksen 
perusteella sellaisina kuin ne ovat hallituksen esityksessä HE 154/2018.  
54 HE 36/1995 vp, s. 13. 
55 Hollo 2009, s. 272. 
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eläinlajikohtaisissa asetuksissa.56 Hevosten lajikohtaiset säännökset ovat valtioneuvoston ase-

tuksessa hevostensuojelusta (2010/588). Hevostensuojeluasetuksessa on muun muassa use-

ampia pykäliä, jotka asettavat vaatimuksia hevosten pitopaikoille. Erimerkiksi tarkat kokovaa-

timukset erikokoisten hevosten karsinoille tai muille pitopaikoille löytyvät sieltä. Lisäksi hevos-

tensuojeluasetuksessa on tarkennettu hevosten käsittelylle ja kohtelulle asetettuja vaatimuksia, 

ja siellä on erikseen pykälät hevosten hyvinvoinnista huolehtimiselle ja ruokinnalle. 

Eläinsuojelulaki ja varsinkin sen nojalla annetut asetukset määrittelevät hevosten pidolle ja koh-

telulle asetetut vaatimukset osittain varsin yksityiskohtaisesti, mutta osittain säännökset jättä-

vät myös paljon tulkinnanvaraa. Esimerkiksi hevostensuojeluasetuksen 4 §:n mukaan eläinsuo-

jan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä ja haitallisten kaasujen 

pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava 

siellä pidettävälle hevoselle sopiva. Tarkemmin ei ole kuitenkaan määritelty sitä, milloin esi-

merkiksi ilman kosteus on haitallisen korkea tai lämpötila hevoselle sopiva, vaan ne on jätetty 

tapauskohtaisen harkinnan varaan. Sen sijaan esimerkiksi liiallisen melun määrä on määritelty 

tarkkaan: hevostensuojeluasetuksen 4 §:n mukaan hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melul-

le, joka ylittää 65 desibeliä. 

2.1.2 Julma kohtelu ja tarpeettoman kärsimyksen, kivun tai tuskan aiheuttaminen 

Eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että eläimen kohtelu on julmaa 

tai sille aiheutetaan kärsimystä, kipua tai tuskaa. Koska aineistossani olevia tuomioita ei ollut 

juurikaan perusteltu sillä, että kohtelu olisi julmaa,57 eikä julmuuteen ole kiinnitetty erityistä 

huomiota oikeuskirjallisuudessakaan, keskityn tässä luvussa lähinnä tarpeettoman kärsimyksen, 

kivun ja tuskan tarkastelemiseen.  

Julmuuden kynnyksen voidaan kuitenkin katsoa olevan korkeammalla kuin tarpeettoman kär-

simyksen, kivun tai tuskan aiheuttaminen, sillä julma viittaa jo sanana vakavampaan tekoon 

kuin kivun, tuskan ja kärsimyksen aiheuttaminen. 58 Julma kohtelu on myös aina kiellettyä, ei 

 
56 HE 36/1995 vp, s. 20. 
57 Muutamissa perusteluissa vedottiin kyllä myös julmuuteen, mutta se oli aina yhdistetty tarpeettoman kärsimyk-
sen, kivun ja tuskan aiheuttamiseen (”kohtelu on julmaa tai aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa”), 
eikä missään tuomiossa erikseen avattu sitä, mikä olisi julmaa.  
58 Kielitoimiston sanakirja 2021: Julma tarkoittaa säälimätöntä, armotonta, raakaa, hirveää tai kauheaa. Kärsimys-
tä, kipua ja tuskaa voi sen sijaan olla myös lievempää. 
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vain silloin kun se on tarpeetonta. 59 Myös useissa tuomioissa oli todettu, että esitetty näyttö ei 

osoita vastaajien kohdelleen eläimiä julmasti, vaikka niille on aiheutettu tarpeetonta kärsimys-

tä, kipua ja tuskaa.60 Siksi katson, että kärsimys, kipu ja tuska ikään kuin sisältyvät julmuuteen – 

ainakin oman aineistoni tapauksissa – eli julmat teot todennäköisesti aiheuttavat samalla myös 

kärsimystä, kipua ja tuskaa, ja riittää, että puhun jatkossa vain kärsimyksestä, kivusta ja tuskas-

ta, vaikka on mahdollista, että teko on myös julma.  

Kivulla tarkoitetaan eläimen kokemaa fyysistä kipua, tuskalla taas eläimen kokemaa henkistä 

hätää, ahdistusta, pelkoa tai muuta vastaavaa epämiellyttävää tunnetta. Näitä ei aina voida 

selvästi erottaa toisistaan. Kärsimyksellä tarkoitetaan puolestaan eläimen kokemaa henkistä tai 

ruumiillista eläimen hyvinvointiin tai terveyteen kielteisesti vaikuttavaa tuntemusta.61 Aina ikä-

vien tuntemusten aiheuttamista ei kuitenkaan voida välttää, ja tietyissä tilanteissa eläimille on 

sallittua aiheuttaa kärsimystä, kipua tai tuskaa.62 Jotta eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö 

täyttyisi, aiheutetun kärsimyksen, kivun ja tuskan tuleekin olla tarpeetonta. Tämä tarpeetto-

muuden arviointi tehdään pääasiassa ihmisen näkökulmasta, ja se on loppujen lopuksi kiinni 

jokaisen omasta arvostuksesta.63 

Arvioinnille on kuitenkin asetettu myös objektiivisempia kriteereitä. Se mikä katsotaan tarpeet-

tomaksi kärsimyksen, kivun tai tuskan aiheuttamiseksi, riippuu omalta osaltaan teon kohteena 

olevan eläimen lajista ja yleisesti vallitsevista käsityksistä siitä, millaiset teot aiheuttavat kipua 

tai tuskaa erilaisille eläimille.64 Edeltävän eläinsuojelulain (91/1971) hallituksen esityksen mu-

kaan arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota kärsimystä aiheuttaneen toimenpiteen tarpeellisuu-

 
59 Tolvanen 2010, s. 66. 
60 Esim. Etelä-Savon käräjäoikeus 21.1.2015 R 14/1207 nro 102538. 
61 HE 36/1995 vp s. 20, Koskela – Rantaeskola 2020, s. 23. HE 154/2018 vp, s. 85: Rauenneessa hallituksen esityk-
sessä kivun, tuskan ja kärsimyksen sisältöä olisi muutettu hieman. Esityksen mukaan kivulla olisi tarkoitettu sekä 
fyysistä kiputuntemusta että sen aiheuttamaa psyykkistä tuntemusta. Kärsimyksellä puolestaan epämiellyttävää 
tunnetta tai tuntemusta, kuten tuskaa, pelkoa, ahdistusta ja turhautumista. Tuska olisi siis sisältynyt kärsimykseen, 
eikä sitä olisi enää erikseen mainittu. Ehdotuksessa on mainittu, että esimerkiksi pitkittynyt jano tai nälkä, olen-
naisten käyttäytymistarpeiden patoutuminen, pitkittynyt kuumuuden tai kylmyyden tunne, jatkuva melu tai muu 
ulkoisista olosuhteista aiheutuva, eläimen hyvinvointia haittaava tekijä voi aiheuttaa eläimelle kärsimystä. 
62 HE 6/1997 vp, s. 135: Esimerkiksi hevoselle suitsilla tai piiskalla annettua käskyä, kun se tapahtuu käyttämättä 
sanottavaa fyysistä voimaa, ei pidetä pahoinpitelynä, vaikka siitä aiheutuu jossain määrin kipua. Pahoinpitelynä ei 
pidetä myöskään esimerkiksi koe-eläintoimintaa, jos siinä noudatetaan lakia ja asetuksia. 
63 Wahlberg 2018, s. 190. Koskela 2017, s. 99. HE 36/1995 vp, s. 20: Kaikkea kärsimystä ei kuitenkaan voida välttää, 
sillä eläimiä käytetään ihmisten tarpeisiin. 
64 HE 6/1997 vp, s. 136. Kärsimyksen tarpeettomuutta on tarkastellut perusteellisemmin muun muassa Veera Ko-
ponen pro gradu -tutkielmassaan Tarpeettomuuden kriteeri kiellossa tuottaa tarpeetonta kärsimystä eläimelle. 
(Koponen 2020.) 
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teen, siitä saadun hyödyn ja aiheutetun haitan suhteeseen sekä siihen, olisiko hyöty voitu saa-

vuttaa muuten ja jos olisi, kuinka helposti.65  

Lisäksi eläinsuojeluasetuksen 14 §:ssä on esimerkkiluettelo siitä, mitä eläinsuojelulaissa tarkoi-

tetaan tarpeettoman kärsimyksen, kivun ja tuskan tuottamisella, mutta esimerkit eivät piikki-

kannusten ja -kuolainten käyttökieltoa (ja kieltoa käyttää muuta kuin kohtuulliseksi katsottavaa 

ihmisvoimaa eläimen synnytyksessä sikiötä ulos vedettäessä) lukuun ottamatta koske suoraan 

hevosia.66 Muutenkin esimerkit koskevat varsin marginaalisia tilanteita, joten pääsääntöisesti 

kärsimyksen, kivun ja tuskan sisältö on ainakin hevosten kohdalla haettava muualta kuin kysei-

sestä listasta. 

On myös hyvä muistaa, ettei pelkkä eläinsuojelusäännösten rikkominen vielä itsessään tarkoita 

sitä, että eläimelle aiheutuisi tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, vaikka säännökset olisi-

vatkin yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä. Vaikka säännöksiä olisi selvästi rikottu, tarpeettoman 

kärsimyksen, kivun ja tuskan aiheuttaminen täytyy pystyä osoittamaan riittävän konkreettisesti. 

Tämä ei ole yleensä helppoa, sillä eläimeltä itseltään ei voi kysyä, onko sille aiheutunut kärsi-

mystä, kipua tai tuskaa, ja lähtökohtaisesti eläin, varsinkin hevosen kaltainen saaliseläin, pyrkii 

peittämään kipunsa mahdollisimman pitkälle. Varsinkin henkisen kärsimyksen ja tuskan arvioi-

minen saattaa olla hyvin vaikeaa, ja samankaltaisissakin tilanteissa voidaan päätyä erilaisiin 

lopputuloksiin. Aineistoni tuomioissa arviointi olikin varsin vaihtelevaa ja joissain tuomioissa 

kynnys on ollut selvästi korkeammalla kuin toisissa. Näyttökynnystä ei pitäisi kuitenkaan asettaa 

eläinsuojelurikoksissa liian korkealle.67  

Arvioinnin tapauskohtaisuus ja esitetyn näytön merkitys näkyi muun muassa sen arvioinnissa, 

milloin puutteellisen ruokinnan katsottiin aiheuttavan eläimille kärsimystä, kipua tai tuskaa. 

Eläinten kärsimystä pidettiin vähäisenä esimerkiksi tapauksessa, jossa liian vähäinen ruokinta ei 

ollut jatkuvaa vaan tilanne oli aina välillä ollut parempi. Kärsimys katsottiin vähäiseksi siitäkin 

huolimatta, että puutteellisen ravitsemuksen todettiin jatkuneen vuosia ja osa eläimistä oli sel-

 
65 HE 47/1970 vp, s. 1. Jumppanen 1986, s. 22.  
66 Edellä mainittujen lisäksi pykälässä on mainittu mm. elävän kalan suomustaminen tai suolistaminen taikka eläi-
men elävänä kyniminen tai nylkeminen, eläimen hännän katkaiseminen siten, että vahingoitetaan ihoa ja sen alai-
sia kudoksia ja eläimen kuljettaminen jostain ruumiinosasta riiputtamalla. Lisäksi pykälässä on mainittu eläimen 
käyttäminen maalina harjoitus- tai kilpa-ammunnassa. Tämänkään ei luulisi koskevan hevosia, mutta jäljempänä 
tarkemmin käsiteltävässä Satakunnan käräjäoikeuden 12.1.2016 antamassa tuomiossa R 15/1795 nro 101150 
hevonen oli joutunut joko tarkoituksella tai vahingossa jousiammunnan kohteeksi. 
67 Koskela 2017, s. 113. 
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västi laihoja, nälkiintyneitä ja lihasköyhiä.68 Eräässä toisessa tapauksessa otettiin sen sijaan 

huomioon myös epäsäännöllisen ruokinnan aiheuttama psyykkinen stressi. Tuomiossa tode-

taan, että koska hevoset ovat rutinoituneita ja stressiherkkiä eläimiä, myös hoidon johdonmu-

kaisuuden puute aiheutti niille kärsimystä. Tuomioistuin ei pitänyt eläimille aiheutunutta kärsi-

mystä vähäisenä muun muassa siksi, että menettely oli jatkunut pitkään.69 

Erityisen hankalaa aiheutuneen kärsimyksen, kivun ja tuskan todistaminen vaikuttaa olleen liian 

pieniä pitopaikkoja koskevissa tapauksissa. Esimerkiksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeus toteaa 

26.9.2019 antamassaan tuomiossa R 19/1811, että pitää lähtökohtana sitä, että riittävää tilaa 

koskevia normeja on noudatettava, mutta jotta eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö täyttyisi, 

hevosille tulisi aiheuttaa konkreettisesti tarpeetonta kipua, kärsimystä tai tuskaa. Koska asiassa 

ei esitetty yksilöityjä havaintoja siitä, että hevoset olisivat kärsineet kerrotuista tilapuutteista ja 

todistajan mukaan hevoset olivat voineet hyvin, hevosille väitetysti aiheutunutta kipua, kärsi-

mystä tai tuskaa ei voitu päätellä pelkästään havaittujen puutteiden perusteella.70 

Tässä tapauksessa lopputulos on ymmärrettävä, koska riittävää tilaa koskevat puutteet koskivat 

vain pientä osaa tilan tallipaikoista eikä tilan korkeus merkittävästi poikennut normiston edel-

lyttämästä korkeudesta. Lopputulos tuntui kuitenkin olevan sama lähes kaikissa tuomioissa, ja 

vain harvassa tapauksessa liian pienten tilojen todettiin aiheuttavan tarpeetonta kärsimystä, 

kipua tai tuskaa. Herääkin kysymys, miten liian pienten pitopaikkojen aiheuttama kärsimys, kipu 

tai tuska on mitenkään konkreettisesti näytettävissä. Todennäköisesti tilanteen täytyy olla jo 

todella paha, jos hevoselle tulee jonkinlaisia ulospäin näkyviä merkkejä siitä, että sen karsina on 

liian pieni. Todennäköisesti seuraukset ovat enemmän psyykkisiä tai muuten vaikeasti havaitta-

vissa ja yhdistettävissä liian pieneen pitopaikkaan. Esimerkiksi lihaskipu ja jäykkyys voivat aiheu-

tua huonossa asennossa paikallaan seisomisesta, mutta voivat toisaalta johtua myös monesta 

muustakin syystä. 

Joissain tapauksissa pienen tilan aiheuttama kipu oli pystytty näyttämään toteen esimerkiksi 

eläinlääkärin kertomuksella siitä, että jatkuva oleskelu liian pienessä tai muuten sopimattomas-

 
68 Etelä-Savon käräjäoikeus 21.1.2015 R 14/1207 nro 102538, Itä-Suomen hovioikeus 3.12.2015 R 15/327 nro 
151671. Tilalla oli ollut 10–20 hevosta ja 2–4 koiraa. Useat hevoset todettiin laihoiksi ja jotkut erittäin laihoiksi. 
Tekoaika oli noin kaksi vuotta.  
69 Rovaniemen hovioikeus 15.2.2013 R 12/575 nro 133. Hevosia oli kolme ja koiria kaksi. Tekoaika oli huomattavas-
ti lyhyempi kuin edellä mainitussa tuomiossa, vain noin 4 kuukautta. 
70 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 26.9.2019 R 19/1811 nro 141827. Tekijä tuomittiin kuitenkin eläinsuojelurikkomuk-
sesta. 
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sa tilassa aiheuttaa kärsimystä, kipua tai tuskaa. Esimerkiksi eräässä tuomiossa todettiin, että 

seisominen 1–1,5 metrin lantakasassa aiheuttaa eläimille kipua ja mahdollisesti nivelvaivoja 

asentovirheen takia. Tässäkin tapauksessa käräjäoikeus oli kuitenkin ollut sitä mieltä, ettei 

eläimille aiheutuneesta tarpeettomasta kärsimyksestä, kivusta tai tuskasta ollut riittävästi näyt-

töä, vaikka vastaaja oli pitänyt hevosia ja nautoja hyvin likaisessa navetassa, jossa oli lantaa 

kerrostuneena jopa kuukausien ajalta ja lattialla olevan 1–1,5 metrin lantakasan todettiin vai-

keuttavan eläinten liikkumista ja olemista.71 

Ellei oteta huomioon edellä mainittua esimerkkiä, jossa pohdittiin, aiheuttaako yli metrin kor-

kuinen lantakasa eläimille kärsimystä, kipua tai tuskaa, likaisuuden katsottiin kuitenkin yleisesti 

aiheuttavan lähes aina kärsimystä, kipua tai tuskaa, sillä siihen liittyy selvä sairastumisriski. Li-

säksi jo pelkän märällä ja likaisella alustalla makaamisen saatettiin katsoa aiheuttavan hevosille 

sellaista stressiä, että siitä seurasi tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.72 Likaisuuden koh-

dalla ongelmia aiheutti kuitenkin sen todistaminen, onko kyse vain muutaman päivän siivotto-

muudesta, vai onko likaisuus todella jatkunut pidempään. 

Käytännössä tuomioissa tukeuduttiin lähes aina todistajana toimivien eläinlääkärien arvioon 

siitä, onko eläimille aiheutunut kärsimystä, kipua tai tuskaa, ellei ollut jo maalaisjärjen perus-

teella täysin ilmeistä, että eläimelle oli aiheutunut kärsimystä, kipua tai tuskaa. Toisaalta tämä 

on hyvä, koska eläinlääkärillä on lähtökohtaisesti huomattavasti paremmat mahdollisuudet ar-

vioida eläimen kärsimystä, kipua ja tuskaa kuin esimerkiksi tuomarilla, jolla ei ole erityisosaa-

mista eläimistä. Toisaalta asetelmaan liittyy myös haasteita.  

Ensinnäkin usein ainoana todistajana, jolla on eläinlääketieteen osaamista, toimi tutkintapyyn-

nön tehnyt eläinlääkäri. Kyseinen eläinlääkäri on luultavasti tahtomattaankin jossain määrin 

puolueellinen, koska hän on jo tutkintapyyntöä tehdessään ollut sitä mieltä, että asiassa on 

todennäköisesti syyllistytty rikokseen. Lähtökohtaisesti tämä ei liene ongelma, koska eläinlääkä-

rit antavat kuitenkin lausuntonsa virkavastuulla ja haluavat todennäköisesti antaa lausuntonsa 

parhaan tietämyksensä mukaan. Ongelma on kuitenkin se, etteivät eläinlääkäritkään voi tietää 

kaikkea varmasti. Asiantuntijatkin voivat olla eri mieltä monista asioista, ja silloin on ongelmal-

lista, jos ainoana asiantuntijana – jonka sanaa uskotaan käytännössä varsin sokeasti koska tuo-

 
71 Kouvolan hovioikeus 27.6.2008 R 07/1176 nro 781, Lappeenrannan käräjäoikeus 2.10.2007 R 07/560 nro 1138. 
72 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 4.7.2018 R 18/170/723 nro 128787. 
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mioistuimella ei ole omaakaan osaamista – toimii tutkintapyynnön tekijä. Aineiston perusteella 

näyttikin siltä, ettei vastaaja käytännössä pystynyt kumoamaan eläinlääkärin lausumaa, ellei 

ollut itse hankkinut yhtä asiantuntevaa todistajaa. Muutamassa tapauksessa olikin käynyt niin, 

että tuomion lopputulos oli muuttunut, kun vastaaja oli hankkinut oman asiantuntijatodista-

jan.73 

Toisekseen tuomion lopputulos riippui usein siitä, miten rohkean arvion eläinlääkäri oli valmis 

antamaan esimerkiksi eläimen kärsimyksestä. Kuten totesin, eläinlääkärikään ei pysty täysin 

varmasti selvittämään sitä, mitä eläin todella kokee tai ajattelee. Monissa tapauksissa on var-

masti ammattilaiselle selvää, että eläimelle aiheutuu kärsimystä. Erilaisissa rajatapauksissa 

tuomion lopputulos voi kuitenkin riippua siitä, miten rohkean arvion asiantuntija on valmis an-

tamaan. Epävarmassa tilanteessa osa on valmis sanomaan suoraan, että jostain tilanteesta ai-

heutuu eläimelle kärsimystä, kun toinen taas sanoo, ettei voi olla siitä varma. Tämäkin saattaa 

olla yksi syy siihen, miksi tuomioiden lopputulokset olivat niin vaihtelevia.  

2.1.3 Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus 

Eläinsuojelurikokseen voi syyllistyä sekä tahallisella että törkeän huolimattomalla toiminnalla. 

Tahallisuus ja törkeä huolimattomuus määräytyvät samoilla perusteilla kuin rikosoikeudessa 

yleensäkin, eli rikoslain 3 luvun 6 ja 7 §:ien pohjalta.74 Aineistoni perusteella hevosiin kohdistu-

ville eläinsuojelurikoksille näyttää kuitenkin olevan tyypillistä, että tekijältä puuttuu tahallisuus 

ainakin sen yleiskielisessä merkityksessä,75 eli hevosille ei ole varsinaisesti haluttu aiheuttaa 

pahaa. Tekoja, joista voisi sanoa, että eläimiä olisi vahingoitettu tarkoituksella tai olisi muuten 

tarkoituksella rikottu eläinsuojelulakia, ei aineistostani juuri löytynyt. Yleensä oikeudessa vedot-

tiin olosuhteisiin ja siihen, että esimerkiksi joku sairaus, vaikea elämäntilanne tai akuutti raha-

 
73 Muun muassa Tarja Koskela on tutkinut sitä, miten eläimen asemaa rikosprosessissa voisi parantaa. Koskela 
2017, Koskela 2020 b: Yksi vaihtoehto olisi asiantuntijoiden kuulemisen lisääminen. 
74 HE 6/1997 vp, s. 135. Tapani – Tolvanen – Hyttinen 2019, s. 263–367.  
RL 3:6: Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on tarkoittanut aiheuttaa 
seurauksen taikka pitänyt seurauksen aiheutumista varmana tai varsin todennäköisenä. Seuraus on aiheutettu 
tahallaan myös, jos tekijä on pitänyt sitä tarkoittamaansa seuraukseen varmasti liittyvänä.  
RL 3:7: Tekijän menettely on huolimatonta, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huo-
lellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan (tuottamus). Se, pidetäänkö huolimattomuutta 
törkeänä (törkeä tuottamus), ratkaistaan kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa otetaan huomioon rikotun 
huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys ja loukkauksen todennäköisyys, riskinoton 
tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet. Pikemmin tapaturmaan kuin tuottamukseen perustu-
vasta teosta ei rangaista. 
75 HE 44/2002 vp, s. 71: Arkikielessä "tahallisuus" viittaa useimmiten tahtomiseen tai tekemiseen "tieten tahtoen”. 
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pula oli aiheuttanut eläinten senhetkisen tilan, joka oli vain väliaikainen ja pakon sanelema. 

Useimmissa tapauksissa kysymys olikin lähinnä siitä, missä kohtaa tekijän on täytynyt tietää tai 

ymmärtää, että hänen sinänsä pahaa tarkoittamaton toimintansa aiheuttaa eläimelle kärsimys-

tä, kipua tai tuskaa.  

Vaikka tuomioita, joissa tekijän olisi voinut sanoa toimineen tahallisesti sanan yleiskielisessä 

merkityksessä, ei juuri löytynytkään, tuomioissa oli myös tahallisena tuomittuja tekoja, sillä 

juridisesti tahallisuuden merkitys on laajempi. Tahallisuus voidaan jakaa kahteen tai kolmeen 

asteeseen riippuen siitä, onko tahallisuuden kohteena teon seuraus vai muu tunnusmerkki. Seu-

raustahallisuuden kohdalla voidaan erottaa tarkoitustahallisuus (dolus determinatus), varmuus-

tahallisuus (dolus directus) sekä todennäköisyystahallisuus (dolus eventualis). Muiden tunnus-

merkkien kohdalla voidaan soveltaa vain varmuus- ja todennäköisyystahallisuutta.76  

Tarkoitustahallisuudessa tekijän tarkoituksena on saada aikaan tietty kriminalisoitu seuraus. 

Dolus determinatusta voidaankin sanoa tahallisuuden ylimmäksi asteeksi, ja sen voidaan katsoa 

osoittavan selkeätä päätöstä toimia vastoin toisten suojattuja etuja.77 Toisaalta tarkoitus ei ole 

kuitenkaan sama asia kuin se, mitä tekijä on toivonut tai halunnut. Teon tarkoituksena voi olla 

tietty seuraus ilman, että sen itsensä takia toivottaisiin tai haluttaisiin seurauksen syntymistä.78 

Vaikka tekijä sanoisi, ettei ole halunnut aiheuttaa eläimille tarpeetonta kärsimystä, kipua tai 

tuskaa, on hän silti voinut toimia tarkoituksellisesti. Tekijän katsotaan nimittäin toimineen tar-

koituksellisesti, jos hänen on täytynyt ymmärtää seurauksen todennäköisyys varteenotettavak-

si.79 

Dolus directus tarkoittaa puolestaan tilannetta, jossa tekijä on pitänyt seurauksen syntymistä 

tekonsa varmana tai varsin todennäköisenä seurauksena taikka pitänyt sitä tarkoittamaansa 

seuraukseen varmasti liittyvänä.80 Se edellyttää siis toisenlaista tiedon ja toimintapäätöksen 

suhdetta kuin tarkoitustahallisuus.81 Dolus eventualis taas määrittää tahallisuuden alarajan. 

Tekijä on aiheuttanut tunnusmerkistön mukaisen seurauksen tahallaan, jos hän on pitänyt seu-

 
76 Tapani – Tolvanen 2004, s. 54. Frände 2005, s. 221–251. 
77 HE 44/2002 vp, s. 72. 
78 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 190. 
79 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 192. 
80 Hakamies ym. 2021. 
81 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 194. 
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rauksen aiheutumista varsin todennäköisenä.82 Todennäköisyydellä tarkoitetaan tekijän näkö-

kulmasta toteutettua arviota siitä, kuinka todennäköisenä tai uskottavana tekijä on teon hetkel-

lä seurausta pitänyt. Lisäksi seurauksen syntymisen objektiivisen todennäköisyyden on oltava 

yli 50 prosenttia.83  

Lain esitöiden mukaan tahallisena pidetään esimerkiksi sitä, jos eläintä kohdellessaan pyrkii 

tarpeettoman kärsimyksen, kivun tai tuskan aiheuttamiseen tai havaitsee sen oman toimensa 

tai laiminlyöntinsä varmaksi tai varsin todennäköiseksi seuraukseksi.84 Aineistoni tuomioissa 

tekijän katsottiin yleensä havainneen tarpeettoman kärsimyksen, kivun tai tuskan oman toimin-

tansa vähintäänkin varsin todennäköiseksi seuraukseksi muun muassa sellaisissa tapauksissa, 

joissa tekijä oli esimerkiksi hevosalan ammattilainen.  

Näin oli esimerkiksi silloin, kun maatalouslomittaja piti omia eläimiään huonosti. Käräjäoikeus 

katsoi, että vastaajan olisi koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella täytynyt ymmärtää 

eläintenhoidon olevan puutteellista sekä havaita toimiensa ja laiminlyöntiensä aiheuttavan 

eläimille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.85 Toisaalta ammattilaisuus ja se, että olisi pi-

tänyt tietää miten eläimiä hoidetaan, ei automaattisesti tarkoita sitä, että teko olisi tahallinen. 

Esimerkiksi tapauksessa, jossa vastaaja oli eläinlääkäri, teko katsottiin tehdyksi vain törkeästä 

huolimattomuudesta, vaikka käräjäoikeus totesi, että vastaajan olisi ammattinsa perusteella 

pitänyt osata huolehtia siitä, etteivät eläimet kärsi.86  

Toisaalta tekoa voitiin pitää tahallisena myös sillä perusteella, että laiminlyöntejä oli paljon ja 

ne olivat jatkuneet niin pitkään, että vastaajien olisi pitänyt ymmärtää tai vähintään pitää to-

dennäköisenä, että laiminlyönnit aiheuttavat elämille kärsimystä, kipua tai tuskaa. Yleensä näis-

sä tapauksissa oli tehdyillä eläinsuojelutarkastuksilla annettu erilaisia huomautuksia ja mää-

 
82 Frände 2005, s. 128. Hakamies ym. 2021.  
83 Hakamies ym. 2021. 
84 HE 6/1997 vp, s. 135. 
85 Pohjois-Savon käräjäoikeus 28.11.2014 R 13/3084 nro 151871, Itä-Suomen hovioikeus 12.5.2015 R 15/104 nro 
119428. Puutteita eläintenhoidosta löytyi varsin runsaasti: tallista löytyi muun muassa kuollut hevonen ja kaksi 
ponia jouduttiin lopettamaan. Hevosten karsinoissa oli ulostetta pitkältä ajalta, tarhassa ei ollut lainkaan kuivaa 
kohtaa ja sieltä puuttui kokonaan säänsuoja. Toisaalta hevoset eivät olleet kuitenkaan päässeet pitkään aikaan 
ulos. Hevoset olivat myös sairaita: niillä oli loisia ja lantapanssaria, niiden kaviot olivat hoitamatta ja yhdelle hevo-
selle oli syntynyt kaviopaise liian märistä ja likaisista olosuhteista. Lisäksi ruokinnassa ja vedensaannissa oli puuttei-
ta. 
86 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 24.10.2013 R 13/172 nro 121937, Turun hovioikeus 20.3.2015 R 13/2116 nro 
112821. 
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räyksiä asiaan liittyen. 87 Tällöin tekijän toiminnan saatettiin katsoa olevan tahallista siitä läh-

tien, kun vastaajalle oli kerrottu menettelyn olevan eläinsuojelusäädösten vastaista.88 Määräys-

ten antaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoittanut sitä, että teko katsottaisiin sen jäl-

keen tahalliseksi, sillä tarkastuksia oli tehty lähes kaikissa tapauksissa, mutta silti iso osa teoista 

katsottiin tehdyksi törkeällä huolimattomuudella eikä tahallisesti. 

Tahalliseksi laiminlyönnit katsottiin esimerkiksi tapauksessa, jossa vastaaja oli ottanut täysin 

vastattavakseen avopuolisonsa kaikkien hevosten tosiasiallisen hoidon, mutta 25 hevosta jäi 

silti vaille riittävää ruokintaa, hoitoa ja asiallista pitopaikkaa. Vastaaja tiesi, että hevosten päivit-

täiseen hoitoon menee huomattavasti enemmän aikaa kuin työharjoittelijan päivittäinen työai-

ka oli, muttei kuitenkaan itse hoitanut jäljelle jääviä töitä. Lisäksi vastaajalla oli pitkä hevosko-

kemus ja hän oli tullut tietoiseksi hoidon puutteista sekä siitä, että niistä aiheutui hevosille kär-

simystä. Hän olisi ollut velvollinen puuttumaan hoidon puutteisiin.89  

Tuottamuksesta voidaan erottaa tietoinen tuottamus (luxuria) ja tiedoton tuottamus (negligen-

tia).90 Tietoisessa tuottamuksessa tekijä toimii, vaikka tietää, että teosta voi aiheutua tietty seu-

raus ja riskinotto on kielletty. Tietoista huolimattomuus on myös silloin, kun tekijä mieltää, ettei 

rikosoikeudellisesti relevanttia olosuhdetta voida konkreettisessa tilanteessa sulkea pois. Tie-

dottomassa tuottamuksessa tekijällä ei ole tietoa riskistä tai hän arvioi riskin niin vähäiseksi, 

että riskinotto on sallittu. Jos tiedoton huolimattomuus koskee olosuhdetta, tekijän tulee olla 

kokonaan vailla todennäköisyystietoisuutta. Rikosoikeudellisen vastuun kannalta jaottelulla ei 

ole merkitystä, sillä jos rikos on tuottamuksellisesti tehtynä rangaistava, se on rangaistava sekä 

tietoisella että tiedottomalla tuottamuksella tehtynä. Törkeysarvostelussa ja rangaistuksen mit-

taamisessa tietoisuus on kuitenkin otettava huomioon.91  

Se, pidetäänkö huolimattomuutta törkeänä vai ei, ratkaistaan rikoslain 3 luvun 7 §:n mukaan 

kokonaisarvostelun perusteella. Törkeänä huolimattomuutena voidaan pitää esimerkiksi eläin-

suojelulainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien rikkomista vakavasti siten, että käytös il-

 
87 Esim. Etelä-Savon käräjäoikeus 22.2.2019 R 18/243 nro 107366. Puutteita oli ollut lukuisia ja lähes kaikki olivat 
jatkuneet vähintään useiden kuukausien ajan. Muun muassa eläinten ruokinta, pitopaikat ja niiden siivoaminen, 
eläinten liikunnantarpeen täyttäminen ja kavioiden hoito olivat puutteellisia. Ks. lisää s. 56. 
88 Myös aiemmilla eläinsuojelurikostuomioilla oli samanlainen vaikutus. Jos asiasta oli saanut jo yhden tuomion, on 
varsin selvää, että toiminnan lainvastaisuus on ollut tiedossa. 
89 Kouvolan hovioikeus 27.1.2011 R 10/668 nro 120. 
90 Nuutila 1996, s. 563. 
91 Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, s. 223. 
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mentää välinpitämätöntä tai piittaamatonta suhtautumista säännöksiin.92 Kovin pientä huoli-

mattomuutta ei nähtävästi ole ollut tarkoitus kriminalisoida, sillä hallituksen esityksen mukaan 

eläinsuojelurikokseen syyllistyy esimerkiksi se, joka pitää eläintä täysin sopimattomissa oloissa 

yrittämättäkään ottaa selvää siitä, millaisen säilytyspaikan kyseinen eläin eläinsuojelulainsää-

dännön mukaan tarvitsisi.93  

Toisaalta aineistoni tuomioissa oli usein lähdetty siitä, että sen jälkeen kun valvontaviranomai-

nen on huomauttanut normien vastaisesta menettelystä, menettely on lähtökohtaisesti vähin-

tään törkeän huolimatonta, jos se jatkuu edelleen.94 Näin ollen törkeän huolimatonta voi olla 

myös sellainen hevostenpito, jossa olosuhteet eivät ole täysin sopimattomat. Usein tuomioissa 

olikin kyse monista pienemmistä rikkomuksista, joita ei useista eläinsuojelutarkastuksissa anne-

tuista määräyksistä huolimatta ollut korjattu.  

Oikeuskäytännössä törkeänä huolimattomuutena pidettiin esimerkiksi sitä, kun kokeneiden 

hevostenomistajien hevosaitaukset olivat niin huonossa kunnossa, että langat roikkuivat maas-

sa ja hevoset pystyivät kävelemään niistä ulos. Lisäksi tallista löytyi kolme siivoamatonta karsi-

naa, eikä ulkona aitauksessa olleille hevosille ollut järjestetty lainkaan säänsuojaa.95 Myös he-

vosten pitäminen parin vuoden ajan märässä lannassa ja mudassa oli käräjäoikeuden mukaan 

törkeän huolimatonta, sillä vaikka tarkoitus ei ollutkaan aiheuttaa hevosille tarpeetonta kärsi-

mystä, kipua tai tuskaa, vastaajan oli täytynyt olla tietoinen, että märässä lannassa ja mudassa 

makaaminen aiheuttaa niitä eläimille.96  

Koska eläinsuojelurikos on rangaistava sekä tahallisena että törkeän huolimattomana, tahalli-

suuden ja törkeän huolimattomuuden raja ei ole niin merkittävä kuin yleensä, jolloin raja ran-

gaistavan ja rankaisemattoman teon välillä menee tahallisuuden ja tuottamuksen välissä.97 

Tuomiossa olikin monesti jätetty hieman avoimeksi se, oliko teko tahallinen vai törkeän huoli-

maton ja todettu vain, että teko on vähintään törkeän huolimaton. Ero sen välillä, katsotaanko 

 
92 HE 6/1997 vp, s. 135. Kymenlaakson käräjäoikeus 31.5.2010 R 10/696 nro 1199: Oikeuskäytännössä välinpitämä-
töntä ja piittaamatonta suhtautumista ilmensi esimerkiksi se, kun eläinten saama liian vähäinen vesimäärä ja ravin-
to sekä hevosten ja karsinoiden likaisuus olivat olleet selvästi havaittavissa, mutta tilannetta ei ollut korjattu. 
93 HE 6/1997 vp, s. 135. 
94 Esim. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 26.9.2019 R 19/1811 nro 141827. 
95 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 8.4.2019 R 18/587 nro 115973. Niiltä osin, kun puutteet oli korjattu, käräjäoikeus 
katsoi, että kyse ei ollut törkeästä huolimattomuudesta, vaikka osassa tuomioista oli lähdetty siitä, ettei puuttei-
den jälkikäteinen korjaaminen vaikuta asiaan. 
96 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 4.7.2018 R 18/170/723 nro 128787. 
97 Vihriälä 2012, s. 1. 
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teko tahalliseksi vai törkeän huolimattomaksi, ei ole kuitenkaan merkityksetön, sillä monessa 

tuomiossa rangaistusta oli lieventänyt se, ettei tekoa katsottu tahalliseksi.  

Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden 9.4.2019 antamassa tuomiossa R 19/427 oli kyse 

siitä, että A oli kietonut B:n omistaman hevosen kielen ympärille riimunarun tarkoituksenaan 

saada hevonen siirtymään traileriin.98 Hevonen oli riimunarun kietomisen jälkeen noussut pys-

tyyn, ja kieleen kiedotun riimunarun vuoksi kielen kiinnikkeet olivat revenneet. Tästä oli aiheu-

tunut kielen alle verta vuotanut haava, jossa oli ollut kaksi noin viiden senttimetrin syvyistä on-

teloa. Käräjäoikeus otti rangaistusta lieventävänä seikkana huomioon sen, ettei A:n voitu katsoa 

tarkoituksellisesti aiheuttaneen hevoselle kipua ja kärsimystä. 

Mielestäni arvioinnissa olisi voitu perustellusti päätyä myös siihen lopputulokseen, että hevo-

selle oli aiheutettu tahallaan kärsimystä, kipua tai tuskaa, sillä vaikka A ei varmastikaan tarkoit-

tanut, että hevonen satuttaisi itsensä noin pahasti, on hankala keksiä hänen toiminnalleen mi-

tään muuta perustelua kuin se, että hevonen oli tarkoitus saada traileriin kieleen kohdistuvan 

paineen – eli käytännössä vähintään lievän kivun – avulla. Koska hevosen lastaamiseen on var-

masti paljon järkevämpiäkin keinoja, kieleen aiheutettua painetta voidaan pitää jo lähtökohtai-

sesti tarpeettomana kipuna. A:lle ei myöskään varmasti tullut tai ainakaan olisi pitänyt tulla 

yllätyksenä, että jos hevonen vastustelee lastaamista, se saattaa nousta pystyyn tai tehdä muita 

äkkinäisiä liikkeitä. Näin ollen voidaan katsoa, että A:n on täytynyt pitää vähintään varsin to-

dennäköisenä sitä, että hevoselle aiheutuu tarpeetonta kipua.  

2.1.4 Aktiivinen tekeminen ja laiminlyönnit 

Rikosoikeudessa on lähtökohtana tekorikosoikeuden periaate. Rikosoikeudellisen arvioinnin 

kohteena on konkreettinen teko tai laiminlyönti, ei tekijä ja hänen ominaisuutensa. Rikosoikeu-

dellinen vastuu edellyttää aina joko aktiivista tekemistä tai laiminlyöntiä. Useimmat tunnus-

merkistöt voidaan toteuttaa sekä aktiivisella tekemisellä että laiminlyönnillä.99 Eläinsuojelulakia 

ja sen nojalla annettuja asetuksia voi rikkoa sekä aktiivisella tekemisellä että laiminlyönneillä. 

Aktiivista tekemistä on esimerkiksi eläimen liiallinen rasittaminen kilpailutoiminnan yhteydessä 

tai eläimen lyöminen.100  

 
98 Trailerilla tarkoitetaan hevosten kuljetukseen tarkoitettua auton perässä vedettävää kuljetusvaunua. 
99 Melander 2016, s. 108–109. 
100 HE 6/1997 vp, s. 136. 
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Yleisesti ottaen eläinsuojelurikokset koskevat enimmäkseen eläimen perustarpeiden laimin-

lyömistä. Vuonna 2018 annetuista lemmikkieläimiä koskevista tuomioista noin 73 prosenttia 

koskee eläimen laiminlyöntiä ja 27 prosenttia eläimen väkivaltaista kohtelua.101 Omassa aineis-

tossani laiminlyöntien osuus oli vieläkin suurempi. Käytännössä kaikki hoitoon ja pitopaikkoihin 

liittyvät tapaukset, joita oli 97 prosenttia kaikista tapauksista, olivat pääosin laiminlyöntejä.102 

Hyvin tyypillistä oli, että sekä hevosten hoito että pitopaikkojen kunnossapito oli laiminlyöty. 

Sekä hevosten pitopaikat että itse hevoset olivat likaisia, hevosten kaviot ja hampaat olivat jää-

neet hoitamatta ja eläinten ruokinta ja vedensaanti oli puutteellista. Aktiivista tekemistä oli 

havaittavissa vain muutamassa tuomiossa. Näitä aktiivista tekemistä sisältäviä tuomioita käsite-

len tarkemmin luvussa 3.4.  

2.1.4.2 Kenellä on hoitovastuu eläimestä? 

Laiminlyönteihin liittyi usein kysymys siitä, kenelle eläimen hoitovastuu kuuluu. Jos hoitoon 

osallistuneita oli useita, vastaaja oli usein sitä mieltä, että eläimen hoito ei ole tosiasiassa ollut 

hänen, vaan jonkun toisen vastuulla. Hevosten kohdalla kyse oli usein siitä, että hevosen viralli-

nen omistaja oli joku muu kuin se, jonka hoidossa hevonen tosiasiassa oli. Omistaja pyrki pää-

semään vastuustaan eroon vetoamalla hevosen olevan jonkun toisen hoidossa ja käytössä, kun 

taas hoitaja vetosi siihen, että eläin on ollut omistajan vastuulla, vaikka hän onkin sitä hoitanut.  

Hoitovelvollisuuksiin liittyvät epäselvyydet ovat todennäköisesti ainakin jossain määrin ylei-

sempiä hevosten kuin monien muiden lemmikkieläinten kohdalla, sillä hevosten omistus- ja 

hoitosuhteet ovat usein monimutkaisempia kuin pieneläimillä. Siinä missä koira tai kissa asuu 

usein omistajansa luona ja on selvästi hänen hoidossaan, hevoset harvemmin asuvat omistajan-

sa luona ja ovat täysin hänen hoidossaan. Jos hevonen asuu jonkun muun pitämällä tallilla, tal-

linpitäjä vastaa yleensä osittain hevosen päivittäisestä hoidosta. Ratsupuolella hevosten hoito-

sopimuksiin ei yleensä kuulu koko hevosen hoito, vaikka hevonen asuisikin niin sanotulla täysi-

hoitotallilla. Osa hevosen päivittäisistä hoitotoimenpiteistä jää hevosen omistajan tai muun 

haltijan vastuulle, eikä hevosta voi vain jättää talliin ja odottaa että tallinpitäjä hoitaa sen. Ravi-

puolelta löytyy sen sijaan enemmän myös sellaisia valmennussopimuksia, joiden perusteella 

 
101 Raussi ym. 2021.  
102 126 lainvoimaisesta tuomiosta 121 koski hoidon tai pitopaikkojen kunnossapidon laiminlyöntiä. 
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hevonen hoidetaan kokonaan. Niissä tapauksissa omistajan vastuu on hieman tulkinnanvarai-

sempi. 

Sinänsä ihmisten velvollisuudet eläinten kohtelussa ovat riippumattomia siitä, kenen omistuk-

sessa eläimet ovat tai ovatko ne kenenkään omistuksessa.103 Toisaalta eläinsuojelurikos on epä-

varsinainen laiminlyöntirikos, eli tekijän vastuu edellyttää, että tekijä on ollut sellaisessa ase-

massa, että hänellä on ollut erityinen velvollisuus suojata tai valvoa jotakuta tai jotain.104 Tällai-

nen vastuuasema on katsottu muodostuvan eläimen omistajalle ja hoitajalle.105 Eläimen omista-

jalla ja hoitajalla onkin eläimeen kohdistuvia erityisvelvollisuuksia, kuten huolenpito- ja valvon-

tavelvollisuus.106 Eläimen hoidettavakseen ottanut on velvollinen huolehtimaan eläimestä. Hoi-

toon otettua eläintä ei saa hylätä, vaan hoitovelvollisuus ja velvollisuus pitää huolta eläimen 

välttämättömien tarpeiden tyydyttämisestä säilyy yhtä kauan kuin hoitovastuu.107 Myös eläi-

men haltijalla tai sen hoidosta muuten vastaavalla on siis vastuu hoidossaan olevien eläinten 

hyvinvoinnista niiden omistussuhteista riippumatta. Toisaalta omistajan vastuu ei automaatti-

sesti poistu sillä, että eläin annetaan jonkun toisen hoitoon.  

Omistaja vastasi viime kädessä hevosten hoidosta esimerkiksi tapauksessa, jossa A ja B omisti-

vat hevoset yhdessä. A pyrki välttämän vastuunsa väittämällä, että A ja B olivat keskenään so-

pineet B:n hoitavan hevoset kun A käy päivätöissä. Lisäksi A vetosi siihen, ettei raskautensa ta-

kia pystynyt käymään tallilla. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt näitä hyväksyttävinä syinä vält-

tää vastuu, sillä A omisti tallin ja osan hevosista. Käräjäoikeuden mukaan eläimen omistaja ei 

vapaudu suojeluvastuustaan, vaikka joku toinen ottaisikin eläimen huolehdittavakseen, ellei 

omistaja ole riittävällä tavalla ottanut selvää siitä, että hoitopaikka on asianmukainen ja hoitajat 

ovat tehtävänsä tasalla. Myöskään sitä käräjäoikeus ei pitänyt uskottavana – saati hyväksyttä-

vänä – että A ei olisi ollut tietoinen hevosten hoidosta, sillä A ja B olivat avopuolisoita ja päivit-

täin yhteydessä toisiinsa. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että vaikka olisikin ollut niin, ettei A olisi 

todellisuudessa käynyt tallilla kuin kaksi kertaa kuukaudessa, se ei silti poista hänen vastuutaan, 

sillä määrä olisi ollut liian vähäinen hänen vastuuasemaansa nähden.108  

 
103 HE 6/1997 vp, s. 133. 
104 Hakamies ym. 2021. 
105 Esim. Kymenlaakson käräjäoikeus 31.5.2010 R 10/696 nro 1199, Kouvolan hovioikeus 27.1.2011 R 10/668 nro 
120. 
106 HE 6/1997 vp, s. 133. 
107 HE 36/1995 vp, s. 21. 
108 Kymenlaakson käräjäoikeus 31.5.2010 R 10/696 nro 1199, Kouvolan hovioikeus 27.1.2011 R 10/668 nro 120. 
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Ongelmia näytti aiheutuvan varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa oli erottu ja toinen osapuoli 

oli muuttanut muualle. On ymmärrettävää, että päävastuu eläintenhoidosta on käytännössä 

jäänyt tilalle asumaan jääneelle osapuolelle, mutta pois muuttaminen ei silti yleensä vapautta-

nut muita omistajia heidän velvollisuudestaan huolehtia eläimistä. Muualla asuminen ja siitä 

aiheutuvat käytännönvaikeudet huolehtia eläimistä saatettiin kuitenkin ottaa huomioon ran-

gaistusta lieventävinä seikkoina.109 Edes keskinäisellä sopimuksella vastuuta ei yleensä kuiten-

kaan saanut vieritettyä kokonaan toiselle omistajalle, vaan omistajan olisi tullut varmistua siitä, 

että hänen omistamansa eläin on riittävän hyvässä hoidossa.110  

Jos pystyttiin osoittamaan, että hevosta on hoitanut joko kokonaan tai osittain myös joku muu 

kuin sen omistaja, myöskään hoitaja ei yleensä pystynyt välttämään vastuutaan. Oma kysymyk-

sensä on kuitenkin se, milloin hoitajan voidaan katsoa (tosiasiassa) ottaneen eläimen hoidetta-

vakseen siinä määrin, että on vastuussa sen hyvinvoinnista. Esimerkiksi missä määrin täysihoi-

totallin pitäjä on vastuussa siellä asuvien hevosten hyvinvoinnista?111 Lienee selvää, että tallin-

pitäjän vastuu kattaa ainakin niiden hoitotoimenpiteiden laiminlyönnin, jotka hän on tallipaikan 

vuokrasopimuksessa luvannut hoitaa. Sopimukseen kuulumattomien hoitotoimenpiteiden lai-

minlyömisen kohdalla tilanne lienee tulkinnanvaraisempi, sillä periaatteessa hoitaja ei ole otta-

nut hevosta vastatakseen näiltä osin.  

Suuremmista laiminlyönneistä tallinpitäjä on todennäköisesti vastuussa jo siksi, että ihmisten 

velvollisuudet eläinten kohtelussa ovat riippumattomia siitä, kenen omistuksessa eläimet ovat 

vai ovatko ne kenenkään omistuksessa. Kenellä tahansa lienee puuttumisvelvollisuus, jos näkee, 

että hevonen on esimerkiksi akuutisti sairas ja tarvitsee apua. Entä sellaiset tilanteet, joissa he-

vosella ei ole niin akuuttia hätää eikä tallinpitäjä ole ottanut laiminlyötyä hoitotoimenpidettä 

vastakseen? Missä määrin tallinpitäjältä voidaan vaatia, että hän huolehtii myös muista kuin 

sovituista hoitotoimenpiteistä, jotka eivät ole hevosen hyvinvoinnin kannalta kriittisiä mutta 

 
109 Esim. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 11.9.2020 R 20/1675 nro 131001, Pirkanmaan käräjäoikeus 26.11.2019 R 
19/3240 nro 152018.  
110 Esim. Kymenlaakson käräjäoikeus 31.5.2010 R 10/696 nro 1199, Pirkanmaan käräjäoikeus 11.8.2017 R 17/220 
nro 130266. Poikkeuksena tästä oli Keski-Suomen käräjäoikeuden 24.10.2018 antama tuomio R 18/1981 nro 
147134, jossa käräjäoikeus piti mahdollisena, että tilalta pois muuttanut entinen vaimo ei ollut tietoinen siitä, että 
hänen entinen miehensä oli laiminlyönyt eläinsuojelutarkastuksilla annettuja määräyksiä, vaikka entinen vaimo oli 
saanut tarkastuksia koskevat hallintopäätökset. 
111 Kysymys on tietysti osin myös yksityisoikeudellinen, mutta tässä tutkielmassa keskitytään vain asian rikosoikeu-
delliseen puoleen. 
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voivat laiminlyötynä täyttää esimerkiksi eläinsuojelurikkomuksen tai lievän eläinsuojelurikoksen 

tunnusmerkistön?  

Eräässä tuomiossa todetaan, että tallinpitäjällä on viime kädessä vastuu kaikista hänen tallis-

saan olevista hevosista. Se, että osavastuu hevosen hoidosta on kuulunut hevosen omistajalle, 

joka on laiminlyönyt velvollisuutensa tallinpitäjän neuvoista ja kehotuksista huolimatta, ei pois-

tanut tallin omistajan vastuuta.112 Tallinpitäjä tai hoitaja ei vapautunut vastuusta myöskään 

tilanteessa, jossa hän sai ohjeita ja käskyjä hevosen omistajalta, joka ei itse edes käynyt katso-

massa hevostaan. Tallinpitäjä vetosi siihen, ettei ollut voinut toimia toisin, koska hänen oli täy-

tynyt ottaa huomioon hevosen omistajan näkemykset – varsinkin, kun omistaja oli hänen käsi-

tyksensä mukaan ollut hevosten terveyden asiantuntija. Tuomioistuin totesi kuitenkin, että 

vaikka tallinpitäjän näkemys on jossain määrin ymmärrettävä ottaen huomioon, että hevonen 

on arvokas ja kynnys arvokkaan hevosen lopettamiselle ilman omistajan suostumusta on suuri, 

se ei kuitenkaan poista hänen omaa vastuutaan. Tilanne otettiin kuitenkin huomioon rangais-

tusta lieventävänä seikkana. 113 

Erikoista edellä mainituissa tapauksissa oli, ettei niissä syytetty lainkaan eläinten omistajia.114 

Tapauksissa, joissa eläimen omistaja oli joko yhteiseltä tilalta pois muuttanut entinen puoliso 

tai joku muu sukulainen, omistajan katsottiin käytännössä aina olevan hoitajan lisäksi vastuus-

sa, vaikka olisikin sovittu, että tilalle jäänyt huolehtii elämistä. Miksei näin ollut tapauksissa, 

joissa hevoset oli jätetty ammattilaisten hoitoon, eikä ollut edes sovittu, että ammattilaiset 

huolehtisivat eläimistä täysin? Kenties yksi syy on se, että kun hevonen annetaan ammattilais-

ten hoitoon, voi perustellummin luottaa siihen, että se tulee hoidetuksi. Toisaalta jos on sovittu 

vain hevosen osittaisesta hoidosta, ei liene lähtökohtaisesti perusteltua odottaa, että hevonen 

hoidettaisiin kokonaan.  

Hevosen oikea omistaja vapautui vastuustaan myös tapauksessa, jossa omistaja oli jättänyt tal-

lilta pois muuttaessaan hevosen tallin uusien vuokralaisten hoitoon. Käräjä- ja hovioikeudessa 

 
112 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 17.4.2015 R 14/1256 nro 116963. Vaikka tallinpitäjän katsottiin olevan vastuussa 
hevosen riittämättömästä ruokinnasta, syyte hylättiin kuitenkin, koska käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ole näytet-
ty riittävällä tavalla toteen, että vastaaja olisi riittämättömällä ruokinnalla aiheuttanut hevoselle tarpeetonta kär-
simystä ja kipua.  
113 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 20.4.2020 R 18/171 nro 114645. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta hovioikeu-
denratkaisua ei ollut vielä saatavilla.  
114 On mahdollista, että omistajia on syytetty erikseen, mutta omaan aineistooni nämä tuomiot eivät ainakaan 
päätyneet, eikä tuomioissa ollut viitteitä siitä, että näin olisi.  
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riideltiin siitä, oliko hevosen omistajan ja tallin uusien vuokralaisten välillä ollut sopimus hevo-

sen hoidosta ja jos oli, millainen se oli ollut. Loppujen lopuksi hevosen omistajan ei kuitenkaan 

katsottu olevan vastuussa hevosesta, sillä esitetyn näytön perusteella todettiin, että hevosen 

tosiasiallinen hoito oli ollut tallin uusilla vuokralaisilla, joiden luona hevonen oli ollut, eikä hevo-

sen omistajalla näytetty olleen sellaista tietoa hevosen olosuhteista, että hänelle olisi syntynyt 

velvollisuutta ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka uudet vuokralaiset olivatkin kertoneet, etteivät 

pärjää hevosen kanssa ja yrittäneet saada omistajaa huolehtimaan hevosesta.115  

Tuomioiden perusteella vaikuttaakin olevan niin, että sillä, jonka hoidossa hevoset tosiasialli-

sesti ovat, on vahvempi vastuu hevosen hyvinvoinnista kuin omistajalla, vaikka hoidon ei olisi-

kaan sovittu kuuluvan sille, joka siitä on käytännössä joutunut vastaamaan. Tämä on ymmärret-

tävää, koska hevosen tosiasiallisella hoitajalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa sen hy-

vinvointiin kuin nimellisellä omistajalla. Ongelmaksi näyttävät kuitenkin muodostuvan tapauk-

set, joissa hevonen jätetään toisten hoitoon vasten hoitajan tahtoa, mahdollisesti jopa ilman 

rahallista korvausta. Parhaimmillaan hevosen omistajaa ei tavoitettu edes haastemiehen väli-

tyksellä.116 

2.2 MUUT TEKOMUODOT 

Perusmuotoisen eläinsuojelurikoksen lisäksi rikoslaki sisältää lievän ja törkeän eläinsuojeluri-

koksen tunnusmerkistöt. Eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistö on puolestaan eläinsuojelu-

laissa. Käytännössä perusmuotoinen eläinsuojelurikos on kuitenkin ylivoimaisesti käytetyin ri-

kosnimike, sillä 126:sta hevosia koskevasta tuomiosta vain viisi katsottiin törkeäksi ja neljä lie-

väksi eläinsuojelurikokseksi. Eläinsuojelurikkomuksia oli 17. 

2.2.1 Törkeä eläinsuojelurikos 

Rikoslain 17 luvun 14 a §:n mukaan rikoksesta tekee törkeän se, että rikos tehdään erityisen 

raa'alla tai julmalla tavalla, sen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai sillä tavoitel-

laan huomattavaa taloudellista hyötyä. Sen lisäksi, että jokin edellä mainituista kvalifiointipe-

rusteista täytyy, rikoksen on aina oltava myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.  

 
115 Itä-Suomen hovioikeus 10.11.2011 R 11/164 nro 947. 
116 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 20.4.2020 R 18/171 nro 114645. Tuomio ei ole lainvoimainen, mutta hovioikeu-
denratkaisua ei ollut vielä saatavilla. 
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Eläinsuojelurikos voidaan katsoa törkeäksi ensinnäkin silloin, kun teko tehdään erityisen raa’alla 

tai julmalla tavalla. Koska eläinsuojelurikos edellyttää jo perusmuodossaan julmuutta, törkeä 

tekomuoto edellyttää täyttyäkseen erityistä julmuutta tai raakuutta. Teon on oltava selvästi 

perustunnusmerkistöä julmempi tai raaempi.117 Hallituksen esityksen mukaan erityisen julmana 

tai raakana tekona voidaan pitää esimerkiksi eläimen tuleen sytyttämistä, toistuvaa kiduttamis-

ta taikka epäonnistuneita lopettamisyrityksiä lain vastaisella tavalla siten, että eläimelle aiheu-

tetaan pitkittynyttä ja suurta kärsimystä.118 Tällaisia tilanteita ei kuitenkaan omassa aineistos-

sani ollut, vaan törkeätkin tekomuodot liittyivät aina eläinten hoidon laiminlyönteihin. 

Erityistä raakuutta tai julmuutta oli käytetty kvalifiointiperusteena muutamassa aineistooni 

kuuluvassa tapauksessa. Näin oli muun muassa tapauksessa, jossa vastaajat olivat muuttaneet 

asunnosta pois ja jättäneet koirat sinne. Koiria oli käyty yhtä lukuun ottamatta hoitamassa, ja 

tämä hoitamaton koira oli kuollut nälkään.119 Toisessa tapauksessa teko katsottiin tehdyksi eri-

tyisen julmalla tavalla eläimille, varsinkin lampaille ja vuohille, aiheutuneen pitkäaikaisen kärsi-

myksen vuoksi.120 

Erityisenä raakuutena tai julmuutena ei puolestaan pidetty sitä, kun hevosten riimuihin laitet-

tiin metalliset ketjut roikkumaan siinä tarkoituksessa, että hevoset saavat liian lähelle aitaa 

mennessään sähköiskun. Tuomiossa todetaan, että vaikka hevosten karkaamiseksi käytettyä 

sähköiskuja antavaa riimutusta voidaankin pitää eläinten kannalta tarpeettoman julmana kei-

nona, ei tätä voida kuitenkaan hallituksen esityksessä todettujen esimerkkien valossa pitää lais-

sa tarkoitettuna erityisenä raakuutena tai julmuutena. Myöskään hevosen hoitoon toimittami-

sen laiminlyömisen ei katsottu osoittavan erityistä julmuutta tai raakuutta. Sen, ettei hevosta 

lopetettu ajoissa katsottiin johtuvan ennemmin kiintymyksestä hevoseen ja virheellisestä toi-

veikkuudesta kuin tarkoituksesta aiheuttaa hevoselle tuskaa tai kärsimystä. Tästä huolimatta 

vastaajat tuomittiin perusmuotoisesta eläinsuojelurikoksesta.121 

 
117 HE 97/2010 vp, s. 24.  
118 HE 97/2010 vp, s. 24.  
119 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 27.10.2020 R 20/2614 nro 140564. Tuomio ei ole lainvoimainen toisen vastaajan 
osalta, mutta hovioikeuden ratkaisua ei ollut vielä saatavilla. Toisen vastaajan osalta 7 kuukauden ehdollinen van-
keus ja 10 vuoden eläintenpitokielto on kuitenkin lainvoimainen. Hevosten osalta syyte hylättiin. 
120 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 30.5.2017 R 17/941 nro 121767. Pahimmat ongelmat liittyivät sairaiden eläinten 
hoitamattomuuteen. Kahden lampaan jalat olivat poikki, toiselta takajalka puuttui lähes kokonaan. Haavat olivat 
hoitamatta. Vuohien sorkat olivat hoitamatta ja yhden vuohen jalassa oli ollut naru niin pitkään, että se oli hankau-
tunut ihon läpi luuhun. Hevosten osalta kyse oli lähinnä kavioiden vuolemattomuudesta. 
121 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 4.2.2014 R 13/1857 nro 105003, Itä-Suomen hovioikeus 5.6.2014 R 14/247 nro 
123800. Hevosella epäiltiin olleen hermovaurio, mutta sitä ei ollut toimitettu hoitoon. Muita puutteita olivat mm. 
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Toisekseen eläinsuojelurikos voidaan katsoa törkeäksi silloin, kun eläinten määrä on huomatta-

van suuri. Se oli yleisin kvalifiointiperuste omassa aineistossani. Korkein oikeus on ottanut eläin-

ten suureen määrään kantaa ratkaisussaan KKO 2020:44. Ratkaisussa korkein oikeus linjaa, että 

eläinten määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon kaikki vastaajan hoidossa olleet ja rikoksen 

kohteeksi joutuneet eläimet koko tekoajalta, ei vain vastaajalla yhtä aikaa olleet eläimet. Kor-

kein oikeus ei kuitenkaan määrittele tarkkaa rajaa sille, paljonko eläimiä pitää olla, jotta kysees-

sä olisi huomattavan suuri määrä eläimiä. Kyseisessä tapauksessa 50 koiraa ja neljä ponia kat-

sottiin huomattavan suureksi määräksi, mutta korkein oikeus korostaa, että täsmällisiä rajoja ei 

voida asettaa, vaan jokainen tilanne on arvioitava tapauskohtaisesti.  

Omassa aineistossani huomattavan suureksi määräksi katsottiin eräässä tapauksessa yhteensä 

37 koiraa, 92 lammasta ja noin 30 hevosta.122 Samoin yhteensä 41:tä koiraa, kuutta kissaa, noin 

10:tä kania ja yhtä hevosta pidettiin huomattavan suurena määränä.123 Toisaalta 94 lampaan, 

12 vuohen, noin 10 kissan ja yhden hevosen ei katsottu olleen huomattavan suuri määrä eläi-

miä, sillä kyse oli suurimmaksi osaksi tuotantoeläimistä.124 Käytännössä tuomioistuimissa ei 

kuitenkaan näytä ainakaan vielä olevan yhtenäistä linjaa sen suhteen, mikä on erityisen raakaa 

tai julmaa tai kuinka paljon eläimiä täytyy olla, jotta niitä olisi huomattavan suuri määrä.125 

Kolmas pykälässä mainittu kvalifiointiperuste on teolla tavoiteltu huomattava taloudellinen 

hyöty. Vain yhdessä tuomiossa, edellä mainitussa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 

2020:44, viitattiin taloudellisen hyödyn tavoitteluun koirien kasvatukseen ja niin sanottuun 

pentutehtailuun liittyen, mutta siinäkin taloudellisen hyödyn tavoittelu oli lähinnä sivuroolis-

sa.126 Taloudellisen hyödyn tavoittelu vaikuttaakin olevan varsin harvinainen kvalifiointiperus-

te.127 Toisaalta hevosurheiluun ja -kasvatukseen liittyy myös taloudellisia intressejä, joten esi-

 
se, ettei eläimillä ollut minkäänlaista säänsuojaa tai puhdasta, kuivaa makuupaikkaa, tarha oli rakenteiltaan vaaral-
linen eikä estänyt karkaamista, siellä oli metalliromua yms., sen asfalttipohja oli lannan peittämä ja osittain veden 
vallassa, eikä eläimille ollut pitopaikassaan tarjolla riittävästi puhdasta vettä ja asianmukaista, hyvälaatuista ravin-
toa. Kaikkien eläinten perushoito oli laiminlyöty siten, että eläimet olivat likaisia ja niiden karvapeite, kaviot ja 
hampaat olivat hoitamattomat. Viiden hevosen/aasin lisäksi vastaajilla oli ainakin yksitoista koiraa, kana ja kukko, 
kolme kissaa, käärme ja kaloja. 
122 Keski-Suomen käräjäoikeus 7.4.2020 R 19/1641 nro 114004.  
123 Keski-Suomen käräjäoikeus 24.1.2020 R 19/2297 nro 102820. 
124 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 30.05.2017 R 17/941 nro 121767. 
125 Koskela 2019, s. 24. Koskela 2020 a. 
126 KKO 2020:44. 
127 Koskela 2019, s. 11: Myös tässä Koskelan tutkimuksessa löytyi vain yksi tapaus, jossa kvalifiointiperuste oli 
huomattavan taloudellisen edun tavoittelu. Tapaus on sama Vaasan hovioikeuden 4.12.2018 antama tuomio R 
17/1007 joka eteni myöhemmin korkeimpaan oikeuteen.  
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merkiksi ravihevosten kohteluun liittyvissä tapauksissa saattaisi olla syytä pohtia, liittyykö ta-

paukseen huomattavan taloudellisen edun tavoittelua. 

Missään aineistostani löytyneessä törkeäksi luokitellussa eläinsuojelurikostuomioissa ei ollut 

kyse siitä, että hevosten olosuhteet olisivat tehneet teoista törkeitä. Pääosassa olivat muut 

eläimet, vaikka myös hevosten hoito oli jonkin verran puutteellista. Joko tilanne on siinä mie-

lessä hyvä, ettei hevosiin kohdistu erityisen vakavia eläinsuojelurikoksia, tai sitten niitä ei vain 

tunnisteta. Kynnys pitää eläinsuojelurikosta törkeänä näyttää kuitenkin ainakin aikaisemmin 

olleen varsin korkealla. Tämä kävi ilmi myös omasta aineistostani, eikä törkeästä eläinsuojeluri-

koksesta ollut aina edes syytetty, vaikka samankaltaisesta teosta oli tullut jossain muussa ta-

pauksessa tuomio törkeästä eläinsuojelurikoksesta.128 

2.2.2 Lievä eläinsuojelurikos 

Lievään eläinsuojelurikokseen syyllistyy rikoslain 17 luvun 15 §:n mukaan silloin, kun rikos on 

kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tus-

kan vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat. On huomattava, että myös lievä eläinsuojeluri-

kos edellyttää tekijältä tahallisuutta tai törkeää huolimattomuutta. Ero perusmuotoiseen eläin-

suojelurikokseen on lähinnä eläimelle aiheutetun kärsimyksen määrässä. Se voi olla esimerkiksi 

lyhytaikaista tai luonteeltaan vähäistä. Lisäksi tekoa voidaan pitää lievänä, jos eläimelle ei ole 

tarkoitettu aiheuttaa vammaa tai sairautta.129 Eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos poik-

keavat kuitenkin törkeydeltään huomattavasti toisistaan, joten teon täytyy olla poikkeuksellisen 

lievä, jotta kyseessä olisi lievä eläinsuojelurikos.130 

Aineistossani lievänä eläinsuojelurikoksena pidettiin esimerkiksi tapausta, jossa hevosten karsi-

nat olivat vain muutaman sentin liian matalia, yksi hevonen oli virheellisesti kengitetty ja eläi-

 
128 Esim. Varsinais-Suomen käräjäoikeus 18.12.2013 R 13/2717 nro 131911. Teon kohteena oli 18 hevosta, 12 
lammasta, kaksi kanaa, kaksi vasikkaa, sika, kaksi ankkaa, viisi koiraa, neljä kissaa ja noin 16 kania ja ainakin omaan 
aineistooni verrattuna teko vaikutti poikkeuksellisen vakavalta. Teonkuvauksen mukaan kaikki eläimet olivat olleet 
muun muassa nälkiintyneitä, likaisia, likaisissa olosuhteissa ja vailla riittävää vettä. Hevosista kolme oli ollut niin 
nääntyneitä, että ne oli määrätty heti lopetettavaksi. Hevosten kaviot ja karvapeite olivat olleet hoitamattomia, ja 
niillä oli hoitamattomia vammoja ja sairauksia. 
129 HE 6/1997 vp, s. 136. 
130 LaVM 3/1998 vp, s. 19. 



 

34 
 

met olivat jonkin verran nälkiintyneitä. Lisäksi eläinten pitopaikat olivat siivottomia.131 Myös 

tapausta, jossa muutamalle hevoselle ja koiralle oli jätetty hankkimatta asianmukaista hoitoa 

ontumiseen ja puremahaavaan, koirilta puuttui asianmukainen säänsuoja ja niiden kynnet oli-

vat leikkaamatta, pidettiin lievänä eläinsuojelurikoksena.132 Kaiken kaikkiaan lieviä tekomuotoja 

oli aineistossa kuitenkin varsin vähän. Yksi syy voi olla se, että tuomioistuimiin asti edenneissä 

tapauksissa vaikutti yleensä olevan vähän kaikki pielessä. Kun kynnys tuomioistuimeen asti pää-

tymiselle on suhteellisen korkea, lievempiä tapauksia mahtuu joukkoon vähemmän. 

2.2.3 Eläinsuojelurikkomus 

Lievin rangaistava tekomuoto on eläinsuojelurikkomus. Sitä ei ole sijoitettu rikoslakiin, vaan se 

on jätetty eläinsuojelulakiin (ESL 54 §), jossa muutkin eläinsuojelurikospykälät aikanaan oli-

vat.133 Eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistö poikkeaa selvästi muista eläinsuojelurikoksista, 

vaikka käytännössä eläinsuojelurikkomuksena voidaan rangaista sellainen eläinsuojelusäännös-

ten vastainen menettely, joka ei täytä eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistöä. Eläinsuojelurik-

komus kriminalisoitiinkin juuri siksi, etteivät tällaiset aiemmin eläinrääkkäyksenä rangaistut 

teot, joita ei voida pitää julmina taikka tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa aiheuttavina, 

jäisi rangaistavuuden ulkopuolelle. Myös eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten 

rikkominen tavallisella huolimattomuudella haluttiin edelleen säilyttää.134 

Merkittävä ero muihin tekomuotoihin onkin se, että eläinsuojelurikkomukseen voi syyllistyä 

tahallisuuden lisäksi tavallisella huolimattomuudella. Lisäksi eläinsuojelurikkomukseen voi syyl-

listyä, vaikka teon varsinaisena kohteena ei olisikaan eläin. Näin saadaan rangaistavaksi myös 

sellaiset eläinsuojelulain vastaiset toimet, joilla ei ole suoranaista yhteyttä eläinten hyvinvoin-

tiin tai kohteluun.135 Näin ollen myöskään kärsimyksen, kivun tai tuskan aiheuttaminen ei ole 

eläinsuojelurikkomuksessa välttämätöntä.  

Lainsäätäjän tarkoitus on siis ollut se, että eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten 

rikkominen olisi jollain tasolla rangaistavaa myös niissä tapauksissa, joissa säännöksiä on rikot-

 
131 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 6.11.2013 R 13/2729 nro 123600, Turun hovioikeus 14.5.2014 R 14/83 nro 
120698. Hovioikeus vapautti vastaajan sakkorangaistuksesta, sillä hän oli ryhtynyt heti eläinsuojelutarkastusten 
jälkeen toimenpiteisiin eläinten olosuhteiden parantamiseksi. 
132 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 7.5.2020 R 20/326 nro 116806. 
133 HE 6/1997 vp, s. 137. 
134 HE 6/1997 vp, s. 135.  
135 HE 97/2010 vp, s. 4. 
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tu, mutta teko ei ole ollut tahallinen tai törkeän huolimaton eikä julma tai aiheuttanut tarpee-

tonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Joissain sellaisissa tapauksissa, joissa katsottiin, ettei eläimil-

le aiheutuneesta kärsimyksestä, kivusta tai tuskasta ollut riittävästi näyttöä, tekijä olikin saanut 

tuomion eläinsuojelurikkomuksesta eläinsuojelurikoksen sijaan.136  

Toisaalta monessa tapauksessa, jossa eläinsuojelusäännösten vastainen menettely olisi voinut 

täyttää eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistön, syyte oli vain hylätty osin tai kokonaan. Kos-

ka syyt näille osittaisille tai kokonaisille hylkäämisille olivat usein joko se, ettei eläimen tarpeet-

tomasta kärsimyksestä, kivusta tai tuskasta ollut riittävästi näyttöä, tai se, ettei tekoa voida pi-

tää törkeän huolimattomana, olisi ainakin osa teoista voinut hyvin täyttää eläinsuojelurikko-

muksen tunnusmerkistön. Näin oli esimerkiksi silloin, kun riittävää tilaa koskevia vaatimuksia oli 

rikottu. Hyvin usein niiden kohdalla oli vain todettu, että tilat ovat kyllä eläinsuojelulain vastai-

set, mutta koska siitä ei voida katsoa aiheutuneen eläimille kärsimystä, kipua tai tuskaa, syyte 

on hylättävä siltä osin. Syytesidonnaisuuden vuoksi näin on tietysti tehtäväkin, jos teonkuvauk-

sessa ei ole kuvattu huolimatonta tekoa.137 Vain harvoissa tapauksissa syyttäjä oli toissijaisesti 

vaatinut rangaistusta eläinsuojelurikkomuksesta.  

Toisaalta monessa tapauksessa syytteen osittainen hylkääminen ei sinänsä vaikuttanut tuomion 

lopputulokseen, koska toiminnassa oli yleensä niin paljon puutteita, että joku muu teko täytti 

kuitenkin eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Teon moitittavuuteen ja rangaistuksen mit-

taamiseen sillä on kuitenkin vaikutusta, voidaanko tekijän syyksi lukea kaikki eläinsuojelulain 

vastaiset teot, vai vain osa niistä. Näin on varsinkin niissä tapauksissa, joissa oli kyse siitä, että 

pieniä puutteita esiintyi runsaasti mutta mitkään niistä eivät olleet erityisen vakavia.  

 
136 Esim. Satakunnan käräjäoikeus 11.11.2015 R 15/1828 nro 148237, Itä-Suomen hovioikeus 10.11.2011 R 11/164 
nro 947. 
137 Virolainen – Pölönen 2003, s. 399: Jos syytteen teonkuvauksessa on kuvattu vain tahallinen tekomuoto, ei tuo-
mioistuin voi lukea syyksi teon tuottamuksellista muotoa.  



 

36 
 

3 RANGAISTAVAN TOIMINNAN RAJA KÄYTÄNNÖSSÄ 

Koska pelkkä eläinsuojelusäännösten rikkominen ei automaattisesti tarkoita sitä, että kyseessä 

olisi rangaistava eläinsuojelurikos, on syytä tarkastella lähemmin sitä, minkälainen toiminta on 

oikeuskäytännössä katsottu eläinsuojelurikokseksi. Tässä luvussa tarkastelen empiiristä tuomio- 

ja esitutkintapöytäkirja-aineistoani tarkemmin. Aineistoon kuului 173 hevosia koskevaa eläin-

suojelurikostuomiota, joista 126 oli käräjäoikeuden ja 47 hovioikeuden tuomiota. Jotta aineisto 

ei olisi päällekkäistä, eli samaa tapausta ei luettaisi aineistoon kahteen kertaan siksi, että sitä on 

käsitelty sekä käräjä- että hovioikeudessa, olen tarkastellut käytännössä vain käräjäoikeuksien 

tuomioita. Kuitenkin niiden tuomioiden kohdalla, jotka ovat menneet hovioikeuteen, olen otta-

nut huomioon hovioikeudessa tapahtuneet mahdolliset muutokset.138 

Ensimmäisessä alaluvussa 3.1 käsittelen tuomioista löytyneitä, hevosiin kohdistuneille eläinsuo-

jelurikoksille tyypillisiä piirteitä. Toisessa, kolmannessa ja neljännessä alaluvussa tuomiot on 

jaoteltu sen mukaan, minkä tyyppisestä eläinsuojelurikoksesta oli kyse, eli millä tavalla eläin-

suojelulakia oli rikottu. Näissä alaluvuissa tarkastelen tarkemmin sitä, missä rangaistavan toi-

minnan raja on käytännössä ollut kunkin tyyppisissä tapauksissa ja mitä erityispiirteitä niihin 

liittyi. 

Tuomiot pystyi jakamaan karkeasti kahteen osaan sen mukaan, oliko niissä laiminlyöty hevos-

ten hoito vai velvollisuus pitää hevosia niille soveltuvissa olosuhteissa. Nämä joukot olivat kui-

tenkin suurelta osin päällekkäiset, koska usein puutteita löytyi enemmän tai vähemmän mo-

lemmilta osa-alueilta. Erilaisten hoidon ja pitopaikkojen ylläpidon laiminlyöntien lisäksi jäi pieni 

joukko tuomioita, joissa oli kyse jostain muusta kuin hoidon tai pito-olosuhteiden laiminlyön-

neistä. Usein kyse oli hevosten jonkinlaisesta pahoinpitelystä tai muusta vastaavasta toiminnas-

ta. Näitä tuomioita käsittelen erikseen viimeisessä alaluvussa. 

3.1 TUOMIOISTA LÖYTYNEET YHTEISET PIIRTEET 

Olen jakanut tuomioista löytyneiden yhteisten piirteiden tarkastelun kahteen osaan, koska suu-

rin osa tuomiosta löytyneistä yhteisistä piirteistä koski sekä hevosten hoitoa että pitopaikkoja 

 
138 Yksi tuomio oli mennyt korkeimpaan oikeuteen asti, ja sen kohdalla olen huomioinut myös korkeimman oikeu-
den ratkaisun. 
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koskevia tuomioita, mutta ei pientä joukkoa muita tuomioita. Siksi käsittelen näitä muita tuo-

mioita ja niitä yhdistäviä piirteitä erillään hoitoa ja pitopaikkoja koskevista tuomioista.  

3.1.1 Hevosten hoitoa ja pitopaikkoja koskevat tuomiot 

Lähes kaikkia aineistooni kuuluvia hevosten hoitoa tai pitopaikkoja koskevia tuomioita yhdisti 

kolme piirrettä. Ensinnäkin ennen asian päätymistä rikosprosessiin oli tehty vähintään yksi 

(yleensä useampikin) eläinsuojelutarkastus, toisekseen kyse oli usein pitkäaikaisesta toiminnas-

ta ja kolmanneksi ongelmia oli lähes aina sekä hoidossa että pitopaikan kunnossa. Yli 75 pro-

senttia tuomiosta koskikin sekä hoitoa että pitopaikkoja. Joko huonoa hoitoa tai pitopaikkoja 

koskevia tuomioita oli yhteensä 97 prosenttia tuomioista, joten käytännössä tässä luvussa esit-

tämäni yhteiset piirteet yhdistivät lähes kaikkia aineistoni tuomioita.139 

Kuten johdannossa totean, viranomaisilla on eläinsuojelulain 39 §:n edellytysten täyttyessä 

oikeus tehdä eläinsuojelutarkastus. Vaikka eläinsuojelutarkastus ei ole välttämätön edellytys 

eläinsuojelurikostutkinnan aloittamiselle, ylivoimaisesti suurimmassa osassa aineistoni tapauk-

sissa oli tehty vähintään yksi tarkastus.140 Tämä koski sekä hevosten huonoa hoitoa että pito-

paikkoja koskevia tuomioita. Yleisesti ottaen lemmikkieläimiä, mukaan lukien hevoset, koske-

vissa rikosepäilyissä tarkastus on tehty keskimäärin 33 prosentissa tapauksista, joten hevosten 

kohdalla tarkastusten tekeminen vaikuttaa olevan selvästi yleisempää kuin muiden lemmik-

kieläinten kohdalla.141 

Tämä johtuu todennäköisesti siitä, millaisia hevosia koskevat eläinsuojelurikokset aineistoni 

perusteella tyypillisesti ovat. Käytännössä se, että pienet puutteet hoidossa tai pito-

olosuhteissa muuttuvat rangaistaviksi, vaatii sen, että ongelmat ovat toistuvia. Esimerkiksi jos 

hevosille on inhimillisen erehdyksen vuoksi unohdettu antaa vettä yhtenä päivänä, ei se ole 

vielä niin vakavaa, että siitä olisi syytä rangaista rikosoikeudellisesti, mutta jos näin käy usein, se 

alkaa olla eläimille haitallista ja tekijän toiminta liian huolimatonta. Tällaiset puutteelliseen hoi-

 
139 126 lainvoimaisesta tuomiosta 97 koski sekä hevosten hoitoa että pitopaikkoja. Pelkästään huonoa hoitoa koski 
19 tuomiota ja pelkästään huonoja pito-olosuhteita seitsemän. Vain viisi tuomiota ei ollut suoranaisesti luokitelta-
vissa huonoa hoitoa eikä pito-olosuhteita koskeviksi. 
140 Tarkan lukumäärän laskeminen siitä, monessako tapauksessa tarkastus oli tehty ja monessako ei, ei ollut aineis-
toni perusteella mahdollista, sillä se, oliko tarkastuksia tehty ja jos oli niin kuinka monta, ei käynyt ilmi kaikista 
tuomioista. 114 tuomiosta kävi kuitenkin tavalla tai toisella ilmi, että niissä oli tehty ainakin yksi tarkastus. Tuo-
mioista vähintään 90 prosentin taustalla oli siis vähintään yksi eläinsuojelutarkastus. Lopuista ei voinut varmuudel-
la sanoa, oliko tarkastusta tehty vai ei. 
141 Koskela 2013, s. 8. Lukuja verratessa täytyy ottaa huomioon mm. se, että Koskela on tarkastellut esitutkintapöy-
täkirjoja, minä tuomioistuimeen asti edenneitä tuomioita. Ero on kuitenkin niin suuri, että tuskin johtuu vain tästä. 
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toon liittyvät ongelmat ovat myös todennäköisemmin havaittavissa eläinsuojelutarkastuksilla, 

kuin esimerkiksi eläimeen aiemmin kohdistettu väkivalta, joten hoitoon ja pitopaikkoihin liitty-

vissä tapauksissa tarkastuksia on järkevää tehdä. 

Jossain määrin syynä voi olla sekin, että hevosia pidetään usein syrjäisemmissä paikoissa kuin 

monia muita kotieläimiä. Se, etteivät ulkopuoliset pääse niin helposti todistamaan eläinten 

huonoa kohtelua, saattaa johtaa siihen, että kynnys tehdä ilmoitus suoraan poliisille omalla 

nimellään on suurempi. Jos joku potkii koiraa kadulla keskellä kaupunkia, luultavasti joku tun-

tematon ilmoittaa asiasta suoraan hätäkeskukseen. Jos taas ilmoittaja tuntee ilmoituksen koh-

teen, kynnys tehdä nimetön eläinsuojeluilmoitus valvontaeläinlääkärille on todennäköisesti 

matalammalla kuin rikosilmoituksen tekeminen.  

Useissa tapauksissa eläinsuojelutarkastuksia oli tehty huomattavasti enemmän kuin yksi, ennen 

kuin asia oli viety rikosprosessiin. Kuten edellä on todettu, hevosten hoitoa ja pitopaikkoja kos-

kevat ongelmat olivat yleensä sen tyyppisiä, että on sinänsä ymmärrettävää, että tarkastuksia 

on tehty useampia ennen kuin asiassa on alettu epäillä eläinsuojelurikosta ja siitä on tehty tut-

kintapyyntö poliisille. Koska rikosoikeuden tulisi olla viimesijainen keino,142 pienten puutteiden 

kohdalla onkin yleensä perusteltua antaa ensin neuvoja ja hallinnollisia kieltoja ja määräyksiä 

eläinten olosuhteiden parantamiseksi. 

Aineistoni tuomioissa olikin monesti kyse siitä, että useissa tarkastuksissa annettuja ohjeita ja 

määräyksiä ei ollut noudatettu eivätkä eläinten olot olleet parantuneet – ainakaan riittävästi. 

Käytännössä eläinsuojelulain vastainen toiminta oli lähes aina pitkäaikaista tai toistuvaa, vaikka 

sinänsä se, että eläinten kärsimystä ei ole pitkitetty, ei poista teon lainvastaisuutta.143 Useissa 

tapauksissa eläinsuojelumääräyksiä ja aikaa niiden toteuttamiseen oli annettu jo useamman 

vuoden ajan ennen kuin asia päätyi tuomioistuimeen asti.144 

Esimerkiksi eräässä tapauksessa eläinsuojelutarkastuksia oli tehty jo neljän vuoden ajan, ennen 

kuin talli asetettiin käyttökieltoon, vaikka jo ensimmäisissä tarkastuksissa oli havaittu runsaasti 

myös vakavia puutteita.145 Määrällisesti eniten tarkastuksia oli tehty todennäköisesti tapauk-

 
142 Ultima ratio -periaatteesta esim. Lappi-Seppälä 2000, s. 37 tai Tapani – Tolvanen 2004, s. 23. 
143 Koskela 2017, s. 91. 
144 Koskela 2013, s. 8: Myös Koskela on havainnut, että erityisesti hevosia koskevissa rikoksissa epäillyn luona oli 
suoritettu useita eläinsuojelutarkastuksia ja annettu useita kehotusmääräyksiä ennen esitutkinnan aloittamista.  
145 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 2.2.2016 R 15/1911 nro 104717. Vakavina puutteina oli todettu mm., että 5 
tallin 7 karsinasta oli ollut viikkoja siivoamatta, niissä oli halkaisijaltaan metrin laajuiset ulostekasat, talli oli pinnoil-
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sessa, jossa tarkastuksia oli tehty parin vuoden aikana ainakin 19.146 Puutteita oli muun muassa 

hevosten ruokinnassa ja vedensaannissa; tallin, ulkoalueiden ja hevosten puhtaudessa; karsi-

noiden koossa sekä hevosten säänsuojan turvallisuudessa. Lisäksi muita eläimiä koskevia puut-

teita oli jonkin verran. Tuomion perusteluista ei ilmene, kuinka vakavia puutteet olivat ja miksi 

tarkastuksia oli tehty niinkin runsaasti, ennen kuin asiasta oli ilmoitettu poliisille. Oletettavasti 

puutteet eivät kuitenkaan ole olleet lievimmästä päästä, koska teosta on seurannut vankeus-

rangaistus. 147 

Tapauksissa, joissa teko oli erityisen vakava, tekoaika saattoi olla lyhyempi. Esimerkiksi yhdessä 

tapauksessa tekoaika oli vain muutaman päivän, mutta siinä hevoset olikin jätetty ilman min-

käänlaista hoitoa.148 Myös eräässä toisessa tapauksessa tekoaika oli vain muutamia viikkoja. 

Siinäkin hevonen oli ollut ilman ruokaa ja vettä ainakin 2–3 päivää ja muutenkin aliravittuna 

viikkoja, eikä eläinlääkäri ollut omien sanojensa mukaan nähnyt urallaan yhtä huonokuntoista 

hevosta.149 Vaikka niinhän sen kuuluisi mennä, että mitä vakavammista puutteista on kyse, sitä 

lyhyemmän aikaa puutteita seurataan ennen kuin niihin puututaan, karkeasti arvioituna lähes-

kään kaikissa tuomioissa teon vakavuus ei kuitenkaan korreloinut sen kanssa, miten pitkään 

huomautuksia ja määräyksiä oli annettu. Osassa tapauksista ohjeita ja määräyksiä oli annettu 

huomattavasti pidempään kuin toisissa, vaikka tekojen vakavuus ei eronnut merkittävästi. 

Kolmas huonoa hoitoa ja pitopaikkoja koskevia tuomiota yhdistävä piirre oli se, että hyvin har-

voin kyse oli yksittäisistä puutteista. Usein tuomioissa oli runsaasti sekä hoitoa että pitopaikkaa 

koskevia puutteita. Useita erilaisia puutteita löytyi yleensä myös niistä tapauksista, jotka koski-

vat joko vain huonoa hoitoa tai huonoja pito-olosuhteita.  

Tästä pääsäännöstä poikkeuksen tekivät muutamat tuomiot, jotka koskivat lähinnä sitä, että 

hevosella oli jokin sairaus, jota ei ollut hoidettu, tai hevosta ei ollut lopetettu, vaikka oli todettu, 

että sairautta ei voida enää parantaa ja lopetus olisi eläimen kannalta paras ratkaisu. Näin oli 

 
taan pölyinen, kulunut ja rikkinäinen, yhden karsinan seinässä oli ulos mentävä reikä ja myös tallin välikatossa oli 
reikä. Puolet tallin karsinoista oli pinta-aloiltaan liian pieniä ja yhdeltä hevoselta puuttui kokonaan tallipaikka. Li-
säksi lantala oli kasvanut lähes tallirakennuksen pituiseksi ja tallin ympäristö oli muutenkin siivoton. Pitopaikkoja 
koskevien puutteiden lisäksi myös hevosten hoidossa, varsinkin ruokinnassa, ilmeni runsaasti puutteita. 
146 Eläinsuojelutarkastusten tarkka määrä ei selvinnyt kaikista tuomioista, joten on mahdollista, että jossain muus-
sa tuomiossa oli taustalla vielä useampia tarkastuksia, mutta niitä ei vain tuotu esiin. Tässäkin tuomiossa luki, että 
tarkastuksia oli tehty ainakin tuomiossa mainittuina päivinä, joita oli 19. 
147 Kanta-Hämeen käräjäoikeus 9.6.2015 R 14/1423 nro 125426.  
148 Itä-Suomen hovioikeus 22.12.2016 R 16/605 nro 154078. Tapausta on kuvattu tarkemmin sivulla 45. 
149 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 12.5.2017 R 17/409 nro 119001. 
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esimerkiksi tapauksessa, jossa omistaja ei ollut hankkinut riittävää hoitoa silmäsairaudesta ja 

jännevammasta kärsineelle hevoselle ja kaupungineläinlääkäri oli lopulta lopettanut sen omalla 

päätöksellään.150 Samoin oli tapauksessa, jossa pääntautia sairastaneelle ponille ei ollut hankit-

tu riittävää hoitoa. Ponia oli kyllä yritetty hoitaa, mutta ei käräjäoikeuden mielestä riittävästi ja 

viipymättä, sillä lihasköyhällä, kuivuneella ja apaattisella ponilla oli leuassa märkää erittävä, 

kuolioitunut alue ja ihoa puuttui noin kahden kämmenen kokoiselta alueelta, minkä seuraukse-

na näkyvissä oli kaulan lihaksistoa ja henkitorvi.151  

Pitopaikkoja koskevissa tuomioissa ei ollut vain yksittäisiä puutteita sisältäviä tapauksia, vaan 

ne harvat tuomiot, jotka koskivat vain pitopaikkoja, sisälsivät hyvin runsaasti erilaisia puutteita 

pitopaikoissa. Ylipäätään pelkästään huonoja pito-olosuhteita koskevat tuomiot olivat varsin 

harvinaisia. Oma kysymyksensä onkin, eikö pelkästään pitopaikoissa ilmeneviä puutteita katso-

ta niin vakaviksi, että niistä edes syytettäisiin, vai esiintyvätkö pitopaikkoja ja hevosten muuta 

hoitoa koskevat puutteet aina yhdessä eikä pelkkiä pitopaikkoja koskevia tuomioita siksi juuri 

löytynyt. Joka tapauksessa hyvin tyypillinen tilanne oli se, että sekä tallin siivoaminen että he-

vosten hoito oli jäänyt, ja pieniä tai hieman suurempiakin puutteita löytyi paljon. Vaikka laimin-

lyönnit eivät olisikaan suuria, menettely voi olla erittäin moitittavaa, jos useita pieniä puutteita 

ei ole huomautuksista huolimatta korjattu.152 

3.1.2 Muut tuomiot 

Aineistosta löytyi vain muutamia tuomioita, joissa ei ollut kyse hevosten pitopaikkojen tai muun 

hoidon laiminlyönneistä. Näissä viidessä jäljelle jäävässä tuomioissa oli kyse lähinnä hevosten 

jonkinlaisesta pahoinpitelystä tai muuten turhan kovakouraisesta kohtelusta. Näiden tuomioi-

den taustalla ei ollut eläinsuojelutarkastuksia, eivätkä teot olleet jatkuneet pitkään. Kuten ih-

mistenkin väliset pahoinpitelyt usein, kyse oli lähinnä yksittäisistä, lyhytaikaisista teoista.  

Siihen nähden, miten paljon hevosten väkivaltainen kohtelu on herättänyt viimevuosina keskus-

telua, on hieman yllättävää, miten vähän tuomioissa oli hevosten väkivaltaista kohtelua koske-

via tapauksia. On hankala sanoa, johtuuko tuomioiden vähäinen määrä siitä, että raja hyväksyt-

tävän ja liiallisen voimankäytön välillä on häilyvä, ja ongelma on lähinnä moraalinen (eli kohdel-

 
150 Etelä-Savon käräjäoikeus 9.1.2015 R 14/1179 nro 100336. 
151 Kymenlaakson käräjäoikeus 16.6.2017 R 17/569 nro 124813. 
152 Tämä on todettu myös tuomioissa, esim. Kymenlaakson käräjäoikeus 22.7.2011 R 11/702 nro 1603. 
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laanko hevosia niin optimaalisesti kuin pitäisi, vaikkei kyseessä olisikaan rikos), vai eikö mahdol-

lisesta eläinsuojelulain vastaisesta voimankäytöstä ilmoiteta esimerkiksi siksi, että sen katso-

taan kuuluvan lajiin tai ilmoitusta ei uskalleta tehdä.  

Toisaalta esimerkiksi hevosen lyömisestä voi olla hankala tuomita, vaikka suurin osa katsoisikin, 

että lyöminen sillä voimalla ja siinä tilanteessa on aiheuttanut hevoselle tarpeetonta kärsimys-

tä, kipua tai tuskaa, sillä ei ole olemassa yhtä yhtenäistä linjaa siitä, paljonko voimaa hevosten 

kohtelussa on hyväksyttävää käyttää. Epäselvässä tilanteessa asia on aina ratkaistava syytetyn 

eduksi (in dubio pro reo).153 Lisäksi tällaiset väkivaltaiset tilanteet harvemmin tapahtuvat esi-

merkiksi eläinlääkärin läsnä ollessa, joten tapahtumalle voi myös olla hankala löytää todistajaa, 

vaikka tilanteella olisikin silminnäkijöitä.  

Koska syyttäjällä on todistustaakka syytteen toteen näyttämisestä ja tuomioistuimen tulee hylä-

tä syyte, jos syyllisyydestä jää järkevä epäily,154 voi olla, että syyttäjät eivät edellä mainituista 

syistä edes nosta syytettä tapauksissa, joissa hevoseen on kohdistettu väkivaltaa esimerkiksi 

koulutustilanteessa. On myös mahdollista, että tehtyjen ilmoitusten matka katkeaa jo poliisissa 

ilman asian tarkempaa tutkimista, jos katsotaan, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta. Toisaalta 

voi myös olla, että ilmoituksia ei juurikaan edes tehdä. Tähän viittaa se, että haastattelemani 

eläinlääkärit totesivat, ettei ilmoituksia hevosten väkivaltaisesta kohtelusta juurikaan tule. Tä-

män tutkielman puitteissa ei kuitenkaan ollut mahdollista alkaa selvittää sitä, kuinka paljon täl-

laisia ilmoituksia tehdään ja missä vaiheessa ne karsiutuvat prosessista, jos karsiutuvat.155 

3.2 RANGAISTAVAN TOIMINNAN RAJA HEVOSTEN HUONOA HOITOA KOSKEVISSA 
TUOMIOISSA 

Suurin osa tuomioista, 116 tuomiota 126 tuomiosta, koski jollain tavalla hevosten huonoa hoi-

toa. Eläinsuojelulain 5 §:n mukaan hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. 

Vaikka voisi luulla, että hevosen kaltaista suurta ja kallista eläintä ei ainakaan helposti ja huo-

maamattomasti hylättäisi, joissain tapauksissa eläimet oli selvästi hylätty ja pahimmillaan jätet-

 
153 Launiala 2010, s. 22. 
154 Pölönen – Tapanila 2015, s. 57. 
155 Vähäisyysperusteisia syyttämättäjättämispäätöksiä eläinsuojelurikoksissa on tarkastellut esim. Frida Emilia 
Mäkelä vuonna 2017 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Vähäisyysperusteiset syyttämättäjättämispäätök-
set eläinsuojelurikoksissa - erityisesti haitan arvioinnin näkökulmasta. (Mäkelä 2017.) 
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ty kuolemaan nälkään ja sairauksiin.156 Aineistossani määrällisesti yleisimpiä hoitoon liittyviä 

ongelmia olivat riittämätön ruokinta ja vedensaanti, puutteet kavioiden hoidossa, erilaisten 

sairauksien hoidon laiminlyönti sekä riittävän liikunnan ja ulkoilutuksen laiminlyönti. Näistä 

ruokinnan ja vedensaannin puutteita sekä huonoa kavioiden hoitoa käsittellään omissa kappa-

leissaan ja muita ongelmia niiden vähäisemmän määrän takia yhdessä. 

3.2.1 Puutteet ruokinnassa ja vedensaannissa 

Yleisin tuomioissa esiintyvä ongelma oli hevosten puutteellinen ruokinta tai vedensaanti. Jom-

pikumpi tai molemmat olivat ongelma 93 tuomiossa. Lähes kaikissa tuomioissa oli siis kyse siitä, 

että hevosten ruokinta tai vedensaanti oli laiminlyöty tavalla tai toisella. Eläinsuojelulain 5 §:n 

mukaan eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa 

hoitoa. Eläinsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momentin mukaan hoidossa olevalle eläimelle on annet-

tava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin 

eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa ravintoa riittävästi. Hevostensuojelu-

asetuksen 9 §:n mukaan hevoselle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua 

sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. 

Ruoan määrä oli suurin tuomioista esiin nouseva ongelma. Pelkkä riittävä ruoan määrä ei kui-

tenkaan välttämättä riitä takaamaan eläimen hyvinvointia. Esimerkiksi hevonen tarvitsee pie-

nen mahalaukkunsa vuoksi ruokaa usein, vähän kerrallaan.157 Myös epäsäännöllinen ja liian 

harva ruokinta nousi esiin muutamissa tuomioissa, mutta tuomioistuimet eivät yleensä pitäneet 

sitä itsessään ongelmana, vaan ratkaisevaa oli lopputulos, eli oliko hevonen laihtunut vai ei. 

Mahdollisuus juoda vettä vapaasti on puolestaan yksi hevosen hyvinvoinnin kannalta merkityk-

sellisimpiä tarpeita sosiaalisen kanssakäymisen lisäksi.158 Tuomioissa ei yleensä ollutkaan epä-

selvyyttä siitä, etteikö nälkä tai jano aiheuttaisi hevoselle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tus-

kaa. Ongelma oli kuitenkin se, miten pystytään näyttämään toteen se, että eläimet ovat jääneet 

 
156 Esim. Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9.3.2016 R 15/2290 nro 110580: pelkkää luuta ja nahkaa ollut hevonen oli 
maannut tallissa kuolleena noin kaksi viikkoa ennen kuin eläinlääkäri oli löytänyt sen. Omistajalle oli annettu jo pari 
vuotta aiemmin määräys tehostaa hevosen ruokintaa. Eviran tutkimuksissa todettiin, että hevonen painoi vain 
noin puolet siitä, mitä sen kokoisen hevosen tulisi painaa, rasvakudos oli hävinnyt ja sen sisäelimet ja lihakset oli-
vat surkastuneet. Ks. lisää s. 46. Myös esim. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden 2.11.2018 antamassa tuomiossa R 
18/199 nro 147772 hevonen oli jätetty karsinaan kuolemaan nälkään ja sen jälkeen mädäntymään. 
157 Saastamoinen – Hyyppä – Teppinen 2017, s. 8. 
158 Armfelt 2016, s. 15. 
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vaille riittävää ruokintaa ja vettä. Tämä nosti käytännössä kynnystä sille, milloin teko katsottiin 

rangaistavaksi. 

Lähtökohtaisesti vastaajat pyrkivät torjumaan väitteet eläinten riittämättömästä ruokinnasta ja 

vedensaannista sillä, että ruoka ja vesi olivat päässeet loppumaan vain hetkellisesti juuri tarkas-

tuksen aikaan.159 Sen todistaminen, että ruokaa ja vettä on ollut vain epäsäännöllisesti tarjolla, 

on hankalaa, koska eläin itse ei pysty kertomaan, onko sille tarjottu säännöllisesti ja riittävästi 

ruokaa ja vettä. Jos muita todistajia kuin satunnaisesti tarkastuksilla käynyt eläinlääkäri ei ollut, 

oli epäsäännöllisen ruokinnan ja vedensaannin todistaminen lähes mahdotonta, vaikka puuttei-

ta olisikin ollut aina tarkastusten aikaan. Usein ravinnon ja veden puute pystyttiinkin todista-

maan vasta siinä kohtaa, kun hevosessa oli jo jonkinlaisia ulkoisesti havaittavia kuivumisen tai 

nälkiintymisen merkkejä, eli tilanne oli jatkunut jo pitkään varsin pahana.  

Monesti todistaminen vaatikin varsin paljon. Esimerkiksi eräässä tapauksessa hevosten aliravit-

semus ja vähäinen juotto onnistuttiin näyttämään toteen sillä, että juotto tapahtui irtoämpä-

reillä eikä hevosia ollut todistajan kertoman mukaan juotettu riittävän usein. Lisäksi hevosissa 

oli havaittavissa kuivumisen merkkejä: hevosten limakalvot olivat kuivia, silmät syvällä ja iho 

kimmoton. Nälkiintymisen toteennäyttämiseen riittivät puolestaan hevosten laihuus, huono 

kunto, ulkoisesti havaittava paleleminen pihalla ja todistajan kertomus. Tässäkin tapauksessa 

vastaajaa oli epäilty jo edellisessä eläinsuojelurikosta koskevassa asiassa riittävän vedensaannin 

laiminlyömisestä, mutta tuolloin asiasta ei ollut saatu riittävästi näyttöä.160 

Räikeimpiin tapauksiin pystytään tietysti puuttumaan ulkoisia merkkejä havainnoimalla, mutta 

ongelmaksi muodostuvat esimerkiksi tapaukset, joissa vettä annetaan silloin, kun jaksetaan. 

Eläimet saattavat olla suhteellisen pitkiäkin aikoja ilman vettä, mutta vettä annetaan kuitenkin 

sen verran, että ulkoisesti havaittavaa kuivumista ei pääse syntymään. Jos veden puute on jat-

kuvaa, pienikin janontunne voi aiheuttaa eläimelle vähintään psyykkistä stressiä. Sama pätee 

myös ruokinnan epäsäännöllisyyteen ja riittämättömyyteen. Tällaisiin tapauksiin näyttääkin 

olevan hyvin hankala puuttua, vaikka tekojen lainvastaisuutta ei sinänsä poista se, ettei ole tie-

 
159 Yleensä väitteet menestyivät, elleivät hevoset olleet selvästi kuivuneita. Esim. Keski-Suomen käräjäoikeus on 
11.12.2019 antamassaan tuomiossa R 19/2193 nro 157010 todennut, että vesiastioiden jäätymistä ja tilapäistä 
tyhjyyttä ei voi lukea syyksi, koska luonnollista että näin käy. 
160 Kymenlaakson käräjäoikeus 31.5.2010 R 10/696 nro 1199, Kouvolan hovioikeus 27.1.2011 R 10/668 nro 120. 
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dossa, kuinka kauan eläimet ovat olleet vailla ruokaa ja juomaa.161 Valvontaeläinlääkärit ovatkin 

todenneet, että riittävän vedensaannin laiminlyömisen todistaminen on tällä hetkellä käytän-

nössä mahdotonta.162 

Toisaalta jos hevosen voitiin osoittaa kuivuneen, se riitti yleensä todistamaan, että vettä ei ollut 

ollut riittävästi saatavilla. Puutteellisen ruokinnan todistaminen oli kuitenkin vieläkin hanka-

lampaa, sillä hevonen laihtuminen voi johtua myös monesta muusta syystä kuin riittämättö-

mästä ruokinnasta. Muun muassa hevosen ikään ja sairauksiin vedottiin, kun pyrittiin todista-

maan, ettei hevosen ruokinta ollut ollut puutteellista. Joissain tuomioissa katsottiinkin, että oli 

jäänyt varteenotettava epäilys siitä, että laihtuminen oli johtunut jostain muusta syystä kuin 

ruokinnan riittämättömyydestä. Yleensä tämä ei kuitenkaan muuttanut tuomion lopputulosta 

siinä mielessä, että jos hevosen katsottiin olleen selvästi liian laiha, voitiin katsoa, että sen hoito 

tai hoidon hankkiminen sille oli laiminlyöty muuten ja siten syyllistytty eläinsuojelurikokseen. 

Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa hevonen oli niin laiha, että sen kylkiluut ja okahaarak-

keet olivat näkyneet selvästi. Muutenkin hevonen ja pitopaikka olivat huonossa kunnossa. Vas-

taaja vetosi siihen, että hevosen laihuus johtuu sen iästä tai sairaudesta, mutta myönsi myös, 

että hänen toimeentulonsa oli niukka ja hän oli sen rajoissa pyrkinyt huolehtimaan hevosen 

riittävästä ravinnonsaannista. Hovioikeus katsoi, ettei asiassa voi antaa ratkaisevaa merkitystä 

sille, että on jäänyt epäselväksi, onko hevosen laihuuden syy ollut ravinnonpuute vai sairaus, 

sillä menettely on joka tapauksessa ollut moitittavaa. Jos puute on ollut ruokinnassa, mistä vas-

taajaa oli huomautettu jo vuosia aikaisemmin, toiminta osoittaa vakavaa piittaamattomuutta, 

kun tilannetta ei ole parannettu. Jos taas syy on ollut jokin sairaus, olisi vastaajan tullut huoleh-

tia sen hoidosta.163 

Yksi erikoisimmista ja ikävimmistä ruokinnan laiminlyönteihin liittyvistä tapauksista oli tapaus, 

jossa vastaaja oli jättänyt jo valmiiksi laihat hevoset ainakin pariksi päiväksi likaisiin karsinoihin-

sa ilman, että niitä oli käyty millään tavalla hoitamassa. Jo ennen tätä hevoset olivat olleet sisäl-

lä muutaman päivän siten, että niitä oli käyty jollain tavalla hoitamassa. Lopulta nälkäiset hevo-

set olivat murtautuneet ulos karsinoistaan ja järsineet tallia nälkäänsä. Kun eläinlääkäri oli löy-

 
161 Koskela 2017, s. 91. 
162 Mäkilä 2018: Vaikka eläin altistuisi päivittäin pitkittyneelle janontunteelle, asiaa ei pystytä todistamaan miten-
kään. 
163 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 4.5.2016 R 16/602 nro 117186, Turun hovioikeus 3.2.2017 R 16/1104 nro 
104544. Ks. tarkemmin s. 46. 
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tänyt hevoset, osa niistä oli ollut erittäin laihoja ja niiltä oli puuttunut kaikki rasva ja lihakset. 

Vastaajan kanssa hevosia hoitanut todistaja arveli hovioikeudessa syyksi sille, miksi he eivät 

olleet käyneet tallilla, että auto oli ollut rikki tai heillä oli ollut muuta menoa.164 

Puutteellisen ruokinnan lisäksi satunnaisemmin nousi esiin ongelmia ruokinnan laadussa. Käy-

tännössä kyse oli pilaantuneista rehuista tai siitä, että hevoset pääsivät syömään paalimuovia. 

Pilaantuneet rehut ovat luonnollisesti terveysriski,165 mutta rehuihin mahdollisesti päätyvän 

paalimuovin vaaroista asiantuntijatkin olivat eri mieltä. Joissain tapauksissa sen ei katsottu ai-

heuttavan tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa,166 mutta esimerkiksi tapauksessa, jossa 

paalimuovia oli löytynyt varsan suolistosta, sen katsottiin olleen vaaraksi, vaikka hevosten ruo-

kinta suoraan muovipaalista olisikin maan tapa.167 

3.2.2 Puutteet kavioiden hoidossa 

Hevostensuojeluasetuksen 8 §:n mukaan hevosen kaviot on vuoltava säännöllisesti sekä kengi-

tettävä tarvittaessa. Liukkaalla kelillä kengät on varustettava hokeilla tai muilla liukastumisen 

estävillä varusteilla. Omalla tavallaan yllättävin havainto aineistosta oli se, miten usein tuomi-

oissa toistui kavioiden hoitamattomuus. Aluksi puute vaikutti varsin vähäpätöiseltä ongelmalta, 

mutta kun hoitamattomat kaviot nousivat esiin tuomiosta toiseen, totesin että kyseessä näyt-

tää olevan varsin yleinen ongelma. Kavioiden hoitamattomuus mainittiin 57 tuomiossa, eli noin 

joka toisessa huonoa hoitoa koskevassa tuomiossa. 

Hevosten kavioiden kasvu on yksilöllistä ja kavion kulumiseen vaikuttaa myös pohja, jolla hevo-

nen oleskelee ja liikkuu. Tavallisesti kavio vaatii kuitenkin vuolemista ja kengitystä noin 4–8 vii-

kon välein.168 Yksi syy kavioiden hoitamattomuuden yleisyyteen lienee se, että kavioita täytyy 

hoitaa suhteellisen usein ja harva osaa tai viitsii tehdä sen itse. Monesta tuomiosta kävi myös 

 
164 Etelä-Savon käräjäoikeus 15.4.2016 R 15/1669 nro 115327, Itä-Suomen hovioikeus 22.12.2016 R 16/605 nro 
154078. Myös tapauksen rangaistus aiheutti hieman ihmetystä, sillä 30 päiväsakkoa oli katsottu sopivaksi rangais-
tukseksi, vaikka kaikki eläimet oli jouduttu lopettamaan. Tosin jossain määrin ymmärrettävämmäksi ratkaisun 
tekee se, että viranomaisten päätös lopettaa hevoset oli kumottu myöhemmin hallinto-oikeudessa. Lisäksi rangais-
tusta kohtuullistettiin sillä perustella, että vastaajan terveydentila oli heikentynyt hevosten menettämisen jälkeen. 
Toisaalta teon moitittavuutta lisäsi ainakin omissa silmissäni se, että vastaaja oli entinen hevosalan yrittäjä. 
165 12 tapauksessa eläimille tarjottiin pilaantunutta rehua, esimerkiksi homeista heinää. Esim. Ylivieska-Raahen 
käräjäoikeus 18.9.2018 R 17/939 nro 138045, Pohjois-Savon käräjäoikeus 17.9.2020 R 19/2620 nro 133481. 
166 Esim. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 18.9.2018 R 17/939 nro 138045. 
167 Turun hovioikeus 20.3.2015 R 13/2116 nro 112821, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 24.10.2013 R 13/172 nro 
121937. 
168 Hippos 2021 a. 
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ilmi, että yksi syy hoidon laiminlyömiselle oli rahan puute. Koska ammattilaisen tekemänä kavi-

oiden hoito on suhteellisen kallista eikä pidennetty vuolemis- ja kengittämisväli näy heti ulos-

päin, hoitovälin pidentämisen on ehkä ajateltu olevan helppo keino säästää.  

Näin oli esimerkiksi jo edellisessä luvussa osittain käsitellyssä tapauksessa, jossa vastaaja oli 

ottanut hoitoonsa hevosen, koska sen omistaja ei enää kyennyt hoitamaan siitä, ja oli oman 

niukan toimeentulonsa puitteissa pyrkinyt huolehtimaan siitä. Kaviot vastaaja oli hoitanut itse. 

Kavioiden vuoleminen oli hänelle liian raskasta, joten hän oli hankkinut raspin, jolla oli saanut 

ohennettua kavioita. Lopputulos oli kuitenkin se, että kaviot olivat useita senttejä liian pitkät ja 

jalan asento oli kavion kasvamisen vuoksi muuttunut. Eläinlääkäri arvioi, että nälästä ja jalkojen 

väärästä asennosta aiheutuneen kivun aste oli noin 4, kun kipua arvioidaan asteikolla 1–5. He-

vonen jouduttiin lopettamaan.169 

Toinen syy sille, miksi puutteellinen kavioidenhoito nousi esiin niin usein, on varmasti se, että 

moneen muuhun ongelmaan verrattuna se on helppo todistaa. Jos hevosen kaviot ovat kasva-

neet esimerkiksi pari senttiä liian pitkiksi, on turha väittää, että kaviot sattuivat olemaan vain 

juuri tarkastuspäivänä huonossa kunnossa, koska kaviot eivät kasva muutamassa päivässä sel-

laiseen kuntoon. Toisaalta aina voidaan kiistellä siitä, ovatko kaviot liian pitkät vai eivät, mutta 

useissa aineistoni tapauksissa kaviot olivat niin selvästi ylipitkät, ettei asiaa tarvinnut enempää 

pohtia.  

Joissain tapauksissa syy kavioiden hoitamattomuudelle oli myös se, ettei se ollut hevosen huo-

non kunnon takia mahdollista. Syy saattoi olla esimerkiksi se, ettei hevonen jaksanut enää seis-

tä kolmella jalalla.170 Näissä tapauksissa kavioiden hoitamattomuus ei kuitenkaan luonnollisesti 

ollut enää eläinten suurimpia ongelmia.  

Enimmäkseen ongelmat kavioiden hoidossa olivat ilmeisesti siinä määrin pieniä, ettei niihin 

kiinnitetty tuomioissa erityistä huomiota. Huonosti hoidetut kaviot mainittiin vain lyhyesti sekä 

teonkuvauksessa että mahdollisesti eläinlääkärin kertomuksessa, mutta se, kuinka huonossa 

kunnossa kaviot todella olivat, ei käynyt mistään ilmi. Siksi tuomioiden perusteella on hankala 

sanoa, kuinka huonossa kunnossa kavioiden pitäisi olla, että niiden hoitamatta jättäminen on 

 
169 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 4.5.2016 R 16/602 nro 117186, Turun hovioikeus 3.2.2017 R 16/1104 nro 
104544. Ks. lisää s. 44. 
170 Esim. Päijät-Hämeen käräjäoikeus 9.3.2016 R 15/2290 nro 110580, Itä-Suomen hovioikeus 2.6.2016 R 16/464 
nro 123774. Hevosen kunto oli heikko, koska sitä ei naapuriongelman vuoksi ollut treenattu vuosiin. Ks. lisää s. 42. 
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katsottu eläinsuojelurikokseksi. Toisaalta tuomioissa harvemmin erikseen todettiin, että kavioi-

den hoitamattomuutta ei olisi luettu syyksi, joten jos kavioiden todettiin olevan hoitamattomat, 

se luettiin yleensä vastaajan syyksi. Suurimmassa osassa tapauksista kavioiden hoitamatta jät-

täminen on kuitenkin luultavasti ollut rangaistavaa vain osana kokonaisuutta, koska sillä on ol-

lut niin pieni rooli tuomiossa.  

Vaikka ongelmat olivat enimmäkseen pieniä, pahimmillaan kavioiden hoitamattomuus oli kui-

tenkin tehnyt hevosista rampoja. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa hevosen kavioiden oli todet-

tu olleen niin huonokuntoiset sekä varvasosistaan liian pitkät ja kannoistaan liian matalat, että 

hevosen vuohisnivelet olivat venyneet alas virheasentoon etenkin etujaloissa. Jänteet ja nivelet 

olivat joutuneet niin kovalle rasitukselle, että tarpeettoman kivun lisäksi hevoselle aiheutui 

myös pysyviä vaurioita. Hevosesta oli tullut vasemmasta etujalastaan rampa eikä se kyennyt 

varaamaan normaalisti jalalleen.  

Kun hevonen myöhemmin määrättiin lopetettavaksi, selvisi lisäksi, että sen vasemman etujalan 

ruunuluussa oli myös vanha hoitamaton murtuma, jalan asento oli epänormaali johtuen nivel-

ten jäykistymisestä ja kaviossa oli kaksoispohja. Oikean etujalan kaviossa oli krooninen laminiit-

ti. Kaviot olivat ylipäätään hoitamattomat, niiden pohjissa ja säteissä oli tulehdusta ja ne haisi-

vat. Myös toisen hevosen kaviot olivat kasvaneet lapiomaisiksi, ja hevoset olivat muutenkin 

olleet laihoja, nuhjuisia ja lihasköyhiä.171 Myös muutamissa muissa aineistoni tapauksissa kaviot 

olivat päässeet käsittämättömän ylipitkiksi. Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa hevosen ka-

viot olivat kasvaneet 20 cm pitkiksi koukuiksi ja sen väitettiin kävelevän nilkkojensa varassa.172 

3.2.3 Muu huono hoito 

Tuomioissa suhteellisen usein esiintyviä ongelmia olivat myös eläinten likaisuus ja erilaiset hoi-

tamattomat sairaudet. Hevosten kohdalla nämä eivät kuitenkaan olleet niin yleisiä ongelmia 

kuin olisi voinut luulla. Satunnaisemmin esiin nousi ongelmia muun muassa riittävässä ulkoilu-

tuksessa ja liikunnantarpeen tyydyttämisessä, riittävien sosiaalisten kontaktien tarjoamisessa 

sekä hampaiden hoidossa. Nämä ongelmat olivat kuitenkin enemmän yksittäistapauksia, eikä 

niistä ollut havaittavissa yhtenäistä linjaa siitä, mikä olisi ollut rangaistavaa. 

 
171 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 20.4.2020 R 18/171 nro 114645. Tuomio ei ole lainvoimainen. 
172 Etelä-Savon käräjäoikeus 2.12.2016 R 16/506 nro 150835. Ks. lisää esim. sivuilta 58 ja 61. 
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Useat eläinsuojelulain ja -asetuksen pykälät velvoittavat eläimen omistajan tai hoitajan huoleh-

timaan eläimen terveydestä. Muun muassa eläinsuojelulain 5 § velvoittaa huolehtimaan siitä, 

että eläin saa sairastuttuaan asianmukaista hoitoa. Eläinsuojeluasetuksen 8 ja 14 §:ien mukaan 

hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen puhtaudesta ja 

sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. Sairasta, vahingoittunutta tai muu-

toin avuttomassa tilassa olevaa eläintä on joko itse autettava tai ilmoitettava eläimestä sen 

omistajalle, hoitajalle taikka esimerkiksi eläinlääkärille. 

Sellaista, että hevoset olisivat sairastuneet huonon hoidon seurauksena, ei ollut aineistossani 

juurikaan havaittavissa.173 Ennemminkin ongelma oli se, että eläimille ei annettu tai hankittu 

asianmukaista hoitoa, kun ne sairastuivat. Esimerkiksi kesäihottuma on hevosilla suhteellisen 

yleinen vaiva. Se voi olla hankala hoitaa, joten pelkästään siitä, että hevosella on kesäihottuma, 

ei voi päätellä, että sitä olisi hoidettu huonosti. Eläinsuojelulainsäädännön kannalta ongelmaksi 

asia muuttuu kuitenkin siinä kohtaa, kun sairautta ei edes yritetä hoitaa. Esimerkiksi eräässä 

tapauksessa vastaajat eivät olleet edes yrittäneet hoitaa kesäihottumaa, vaikka tuomioistuimen 

mukaan se olisi ehdottomasti pitänyt hoitaa. Lisäksi käräjäoikeus totesi, että todetut sairaudet 

huomioon ottaen vastaajat eivät tarkistaneet riittävän usein eläinten hyvinvointia ja olosuhtei-

ta, vaikka olivatkin näyttäneet todisteillaan, että myös eläinlääkäri oli hoitanut sairaita eläi-

miä.174 

Joissain tapauksissa vaikutti siltä, että vastaajat olivat sokeutuneet hevostensa huonolle kunnol-

le. Rakkaita eläimiä ei raaskittu lopettaa, vaikka ne voivat jo selvästi huonosti ja eläinlääkärien 

mukaan paras ratkaisu olisi ollut eläimen lopettaminen. Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa 

32-vuotias hevonen oli seisonut yksin karsinassa, jonka ovi oli ollut auki, mutta hevonen ei ollut 

lähtenyt mihinkään, koska sen liikuntakyky oli ollut niin heikko. Lisäksi hevosen ympärillä oli 

ollut vetovaljas ja katossa vinssi, jonka avulla hevonen saatiin ylös, kun se ei enää jaksanut 

nousta. Vastaajan mielestä hevonen ei vaikuttanut mitenkään sairaalta.175 Myös eräässä toises-

 
173 Tästä poikkeuksena oli lähinnä madotuksen laiminlyöminen, jonka seurauksena eläimille tuli loisia, tai kavioiden 
hoidon laiminlyönti, jonka seurauksena tuli jalkavaivoja. Toisaalta muta ja likaisuus oli aiheuttanut ainakin yhdessä 
tapauksessa myös sädemätää. Esim. Pohjois-Savon käräjäoikeus 28.11.2014 R 13/3084 nro 151871, Itä-Suomen 
hovioikeus 12.5.2015 R 15/104 nro 119428 (ks. s. 22), Etelä-Savon käräjäoikeus 2.12.2016 R 16/506 nro 150835.  
174 Turun hovioikeus 12.8.2009 R 08/1649 nro 1895. 
175 Pirkanmaan käräjäoikeus 15.12.2020 R 20/2812 nro 150249. 
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sa tapauksessa vanhan hevosen lopettamista vastustettiin niin pitkään, että se piti lopulta lo-

pettaa akuutisti, kun se kaatui eikä päässyt enää ylös.176 

Muutamissa tapauksissa hevosia yritettiin jopa piilottaa sen jälkeen, kun viranomaiset olivat 

antaneet eläinsuojelumääräyksiä. Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa hevosen omistaja oli 

velvoitettu joko toimittamaan vuosia ulkosynnyttimissä olevasta kroonisesta tulehduksesta 

kärsineen 29-vuotiaan tamman hoitoon tai lopettamaan sen. Tämän välttääkseen omistaja oli 

kahdesti siirtänyt hevosen uuteen, tuntemattomaan olinpaikkaan vain muutamaa päivää ennen 

valvontaeläinlääkärin antamien määräaikojen päättymistä.177  

Eläinsuojeluasetuksen 8 §:n mukaan hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvin-

voinnista sekä eläimen puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdit-

tava. Kehonhoidosta huolehtimisen laiminlyöminen ilmeni usein kavioiden ja hampaiden hoi-

tamattomuutena sekä likaisuutena.178 Siihen nähden, paljonko likaisia pitopaikkoja koskevia 

tuomioita oli, likaantuneita hevosia koskevia tuomioita oli varsin vähän. Hevosen väliaikainen 

likaantuminen ei ole tietenkään haitallista, eikä sitä voi välttääkään. Hevosta ei kuitenkaan saa 

pitää liassa.179  

Suomen sääolosuhteissa sen todistaminen, kauanko hevonen on ollut likainen, ei ole helppoa. 

Hevonen voi sotkea itsensä hetkessä ja kura myös kuivuu helposti päivän aikana. Pelkästään 

siitä, että hevonen on kauttaaltaan mutainen ja kurainen, ei siis voi päätellä, että se olisi ollut 

sellainen pitkään. Todennäköisesti hevonen saakin olla hyvin likainen, ennen kuin pystytään 

riittävällä tavalla näyttämään toteen, ettei sitä ole pidetty tarpeeksi puhtaana. Tuomioissa liika 

likaisuus oli pystytty osoittamaan lähinnä niissä tapauksissa, joissa hevoselle oli syntynyt niin 

sanottu lantapanssari. Lantapanssarilla tarkoitetaan eläimen karvoihin ja ihoon pinttynyttä tii-

vistä likakerrosta, joka voi aiheuttaa esimerkiksi ihotulehdusta. Se on harvinainen hevosilla, 

 
176 Hyvinkään käräjäoikeus 27.10.2016 R 16/856/707 nro 144717. 
177 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 27.3.2020 R 18/4174 nro 112126. Lisäksi hevosen kaviot olivat hoitamatta.  
178 Esim. Rovaniemen käräjäoikeus 12.6.2008 R 07/537 nro 417: Hevosen ylähampaat olivat katkenneet kokonaan 
ja kaviot olivat hoitamatta. Näitä ei kuitenkaan luettu vastaajan syyksi, sillä hampaiden katkeaminen oli käräjäoi-
keuden mukaan saattanut johtua myös hevosen korkeasta iästä tai puunpurennasta ja kavioiden hoitoaika oli lä-
hellä. Kaviot hoidettiin kaksi kertaa vuodessa.  
179 Turun hovioikeus 20.3.2015 R 13/2116 nro 112821. 
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mutta naudoilla sitä esiintyy enemmän. Jos likaisuus todettiin lantapanssariksi, sen katsottiin 

aina olevan rangaistavaa.180  

Vaikka suurempi ongelma näytti olevan se, että hevoset seisoivat ulkona likaisissa tarhoissa 

eivätkä päässeet lainkaan säänsuojaan, jonkin verran ongelmia aiheutti myös se, että hevosia ei 

ulkoilutettu riittävästi. Eläinsuojelulain 6 §:n mukaan eläimen on annettava levätä kunnolla ja 

lisäksi sen on saatava liikkua. Hevostensuojeluasetuksen 8 §:n mukaan hevosen liikunnan, ulkoi-

lun ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeiden tyydyttämisestä on huolehdittava päivittäin. Myös 

liikunnanpuute on kuitenkin varsin vaikeasti todistettavissa, ellei löydy todistajia. Vähäinen li-

hasmassa voi antaa viitteitä siitä, ettei hevonen ole saanut riittävästi liikuntaa, mutta kuten 

laihuuskin, se voi johtua myös monesta muusta syystä. Toisaalta myöskään siihen, milloin he-

vosta on liikutettu riittävästi, ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta.  

Tapaukset, joissa liikunnanpuute katsottiin ongelmaksi, olivatkin varsin äärimmäisiä. Ne koski-

vat tilanteita, joissa hevoset eivät olleet päässeet pitkiin aikoihin ulos karsinoistaan. Tämä pys-

tyttiin todistamaan esimerkiksi siten, että karsinat olivat niin huonossa kunnossa, ettei niiden 

ovia saanut auki, tai talvella ulkona ei näkynyt ollenkaan hevosten jälkiä.181 Eräässä tapauksessa 

vastaajat myönsivät itsekin, ettei hevonen ollut päässyt ulos, mutta katsoivat ettei syy ollut hei-

dän, sillä he eivät omistaneet hevosta, eivätkä uskaltaneet ulkoiluttaa sitä, koska se oli vaaralli-

nen. Samasta syystä hevoselle ei ollut myöskään kutsuttu eläinlääkäriä: hevosen omistajaa ei 

saatu paikalle eivätkä hevosen hoitajat olisi pystyneet käsittelemään sitä eläinlääkärin saapues-

sa. 182  

3.3 RANGAISTAVAN TOIMINNAN RAJA HEVOSTEN PITOPAIKKOJA KOSKEVISSA 
TUOMIOISSA  

Eläinsuojelulain 4 §:n mukaan eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, 

puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinla-

jin tarpeet. Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Tavalla tai 

 
180 Esim. Etelä-Karjalan käräjäoikeus 30.5.2018 R 18/274 nro 123429, Kemi-Tornion käräjäoikeus 21.6.2012 R 
12/227 nro 513, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus 18.9.2018 R 17/939 nro 138045, Pohjois-Savon käräjäoikeus 
3.2.2017 R 16/1862 nro 104850, Pohjois-Savon käräjäoikeus 17.9.2020 R 19/2620 nro 133481. 
181 Esim. Pirkanmaan käräjäoikeus 31.10.2018 R 18/3604 nro 147141. 
182 Etelä-Savon käräjäoikeus 31.12.2010 R 10/160 nro 2389, Itä-Suomen hovioikeus 10.11.2011 R 11/164 nro 947. 
Ks. myös Etelä-Savon käräjäoikeus 15.4.2016 R 15/1669 nro 115327 sivulta 45 ja Pirkanmaan käräjäoikeus 
31.10.2018 R 18/3604 nro 147141 sivulta 52. 
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toisella hevosten huonoja pitopaikkoja koskevia tuomioita löytyi aineistostani 103. Näistä viisi 

oli sellaisia, että ongelmia oli ainoastaan pitopaikoissa ja niiden ylläpidossa. Yleisimpiä tuomi-

oissa esiintyviä ongelmia olivat liian likaiset, pienet tai vaaralliset pitopaikat sekä puutteelliset 

säänsuojat. Kaikissa pitopaikkoja koskevissa tuomioissa oli vähintään yksi edellä mainituista 

ongelmista, ja lähes aina puutteita löytyi myös useammalta osa-alueelta. Varsin useissa tuomi-

oissa esiintyi enemmän tai vähemmän kaikkia edellä mainittuja ongelmia.  

3.3.1 Liian likaiset pitopaikat 

Määrällisesti eniten ongelmia aiheuttivat liian likaiset pitopaikat. 103:sta pitopaikkoja koskevas-

ta tuomiosta 86 koski liian likaisia pitopaikkoja. Tyypillisiä tuomioista löytyneitä ongelmia olivat 

muun muassa karsinoiden heikko siivoaminen ja puutteellinen kuivitus, kuraiset tarhat sekä 

muu yleinen likaisuus. Jos pitopaikat pystyttiin toteamaan liian likaisiksi, niiden katsottiin lähtö-

kohtaisesti aiheuttavan kärsimystä, kipua tai tuskaa hevosille, sillä ihoon tarttunut virtsa ja lanta 

aiheuttavat muun muassa ihotulehdusta.183 Useammassa tuomiossa myös ilmassa olevan liialli-

sen ammoniakin katsottiin aiheuttavan tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa, sillä se korven-

taa hengitysteitä.184 

Eläinsuojeluasetuksen 4 § edellyttää, että eläimen pitopaikka on pidettävä puhtaana.185 Myös 

hevostensuojeluasetuksen 2 §:n mukaan hevosen pitoon tarkoitettu eläinsuoja sekä karsinat, 

pilttuut, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava. Hevostensuoje-

luasetuksen 3 §:n 3 momentin mukaan hevosen makuualue on kuivitettava. Lisäksi hevosten-

suojeluasetuksen 4 §:ssä säädetään, että eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että 

ilman kosteus, pölyn määrä ja haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeik-

si.186 Tämän tarkemmin lainsäädännössä ei kuitenkaan määritellä sitä, mikä on riittävän puh-

dasta. 

Vertailun vuoksi esimerkiksi Ruotsissa on määritelty tarkat rajat sille, paljonko talli-ilmassa saa 

olla esimerkiksi ammoniakkia. Eläinsuojeluviranomaisen määräyksen 16 §:n mukaan hevoset 

 
183 Esim. Etelä-Karjalan käräjäoikeus 30.5.2018 R 18/274 nro 123429. 
184 Esim. Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 4.7.2018 R 18/170/723 nro 128787. 
185 Lisäksi lainsäädännössä on vaatimuksia siitä, millainen pitopaikan tulisi olla rakenteeltaan. ESA 1 §:n mukaan 
pitopaikassa tulee mm. voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa. Hevostensuojeluasetuksen 3 §:n 3 momentin 
mukaan pitopaikan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät 
hyvin kuivikkeisiin. 
186 Myös ESA 2 §:n mukaan eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta siten, etteivät haital-
liset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia.  
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saavat alistua tallissa vain väliaikaisesti ilmalle, joka ylittää seuraavat pitoisuudet: ammoniakki: 

10 ppm, hiilidioksidi: 3 000 ppm, rikkivety: 0,5 ppm ja orgaaninen pöly: 10 mg/m³.187 Suomessa 

vastaavia rajoja ei ole asetettu, eikä tuomioista ainakaan ilmennyt, että talli-ilman laatua olisi 

varsinaisesti mitattu. Sen sijaan todistajina toimineet eläinlääkärit arvioivat ilmanlaadun huo-

noksi esimerkiksi ammoniakin hajun perusteella. 

Normaalisti eläintenpitopaikat on siivottava päivittäin, eikä eläin saa likaantua, kun se käy ma-

kuulle.188 Aineistoni tapauksissa lantaa oli kuitenkin pahimmillaan päässyt kertymään useiden 

kuukausien ajalta, ja muutamassa tuomiossa sitä todettiin olevan jopa yli puoli metriä. Pahim-

masta päästä oli muun muassa tapaus, jossa hevoset eivät todennäköisesti olleet päässeet puo-

leen vuoteen ulos, koska niiden karsinoiden ovet eivät auenneet. Eläinsuojelutarkastuksen teh-

nyt eläinlääkäri kuvaili tallin olosuhteita seuraavasti: 

Talliin saavuttaessa siellä ei ollut valoja ja ilmanlaatu oli hyvin huono. Ammoniakin 

takia silmissä kirveli ja kurkussa pisteli. Hevosilla ei ollut kuivitettua makuupaik-

kaa. Ponien kunto oli kohtalaisen hyvä. Karsinoissa oli sen sijaan hevosia, jotka oli-

vat kauttaaltaan lannan peitossa. Harjat olivat takkuisia. Hevosia ei päästy tarkas-

tamaan kunnolla, koska karsinan ovia ei saatu auki runsaan lannan vuoksi. Lattial-

la oli useita kymmeniä senttimetrejä lantaa ja kuiviketta ei juurikaan ollut. Hevo-

set seisoivat ulostemassan päällä, eikä niillä ollut kuivaa makuupaikkaa. 

Todennäköisesti hoito on ollut ainoastaan ruuan vientiä. Ensimmäisellä tarkastus-

käynnillä havaitut puutteet olivat olleet moninaisia, pitkäkestoisia ja vakavia. 

Puutteista oli aiheutunut eläimille kipua, tuskaa ja kärsimystä. Erityisen vakavina 

puutteina on pidettävä hevosten osalta karsinoiden tilaa, hevosten epäsiisteyttä ja 

huonoa sisäilma.189 

Koska tuomiot oli monesti perusteltu varsin niukasti ja näyttönä oli viitattu eläinsuojelutarkas-

tuskertomuksiin, päätin täydentää tuomioainestoani muutamalla esitutkintapöytäkirjalla. Tar-

koitus oli selvittää kuvien perusteella, mitä esimerkiksi likainen on konkreettisesti tarkoittanut, 

sillä monesti esimerkiksi tallin kuvailtiin olevan liian likainen, mutta käytännössä se ei vielä ker-

ro juuri mitään siitä, kuinka likaiset olosuhteet ovat todellisuudessa olleet.  

Kaikista kolmesta tapauksesta tein kuvien perusteella sen havainnon, että olosuhteet olivat 

poikkeuksellisen likaiset. Ensimmäisissä katsomissani kuvissa talli ei poikennut merkittävästi 

 
187 DFS 2007:6. 
188 Esim. Kymenlaakson käräjäoikeus 22.7.2011 R 11/702 nro 1603. 
189 Pirkanmaan käräjäoikeus 31.10.2018 R 18/3604 nro 147141.  
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siitä, minkälaisia talleja olen itse nähnyt. Tilat olivat kyllä likaiset, mutta esimerkiksi ruskeat sei-

nät vaikuttivat enemmän esteettiseltä ongelmalta kuin eläinten hyvinvointiin merkittävästi vai-

kuttavalta seikalta. Kuvat saivat miettimään, miten hankala on määrittää se, mikä on liian likais-

ta. Samasta paikasta myöhemmin otetuissa kuvissa talli näytti kuitenkin jo selvästi likaisemmil-

ta. Liasta ruskeiden seinien ja kaltereiden lisäksi seinät ja katto olivat täynnä hämähäkinseittejä 

ja pölyä. Katoissa näkyi myös kosteutta, hometta ja jopa reikiä. Jatkuva pölyn ja homeen hengit-

täminen vaikuttaa eläinten hyvinvointiin negatiivisesti, varsinkin jos ne joutuvat hengittämään 

sitä pitkään. Seiniä ja muita rakenteita oli jyrsitty runsaasti. Lisäksi karsinoissa ja pihatoissa oli 

runsaasti ulostetta.190 

Myös toisesta tapauksesta havaintoni olivat samansuuntaisia. Tosin olosuhteet näyttivät vielä 

rähjäisemmiltä kuin edellisessä tallissa. Katossa näkyi likaa, pölyä ja hämähäkinseittejä. Karsinat 

olivat selvästi märän ja likaisen näköisiä. Joissain karsinoissa oli kuvatekstin mukaan vain erit-

täin voimakkaasti haisevaa märkää sontaliejua betonipohjan päällä. Useimmissa kuvissa karsi-

nat näyttivät olevan käytännössä täynnä pelkkää lantaa, vaikka samalla betonilattia paistoi läpi 

useasta kohdasta. Lisäksi tilat olivat myös vaaralliset. Esimerkiksi yhden karsinan seinä oli vinos-

sa, koska se oli toisesta päästään irti katosta, ja keskellä karsinoita oli tolppia. Yleisestikin paikat 

olivat hyvin rikkinäisiä ja täynnä romua.191 Myös kolmannessa tapauksessa olosuhteet olivat 

selvästi likaisemmat, rikkinäisemmät ja vaarallisemmat kuin talleissa, joita olen itse nähnyt.192 

Koska likaisuus on varsin subjektiivinen käsite, se mikä katsottiin liian likaiseksi, vaihteli jonkin 

verran. Tapauskohtainen harkinta korostui siis myös likaisuuden kohdalla. Toisaalta aineiston 

perustella on kuitenkin selvää, että vaikka hevosten pitopaikat tulisi normaalisti siivota päivit-

täin, pelkästään siitä, että talli jää muutamana päivänä siivoamatta, ei saa eläinsuojelurikos-

tuomiota. Tilat saivat olla todella poikkeuksellisen likaiset ja yleensä pitkiä aikoja siivoamatta, 

jotta tuomio tuli. Havaitsin kuitenkin, että kynnys katsoa olosuhteet liian likaisiksi oli matalampi 

sisä- kuin ulkotilojen kohdalla. Tämä on ymmärrettävää, koska ulkotilojen siisteyteen vaikutta-

vat myös sääolosuhteet, sisätilojen siisteys taas on kiinni vain siivoamisesta.193 Toisaalta säästä 

riippumatta eläimellä on kuitenkin oltava ulkonakin paikka, jossa se voi oleskella likaamatta 

itseään merkittävästi.  

 
190 ETPK 5560/R/5402/18. 
191 ETPK 5560/R/20347/16. 
192 ETPK 5560/R/52353/15. 
193 Esim. Etelä-Karjalan käräjäoikeus 14.9.2016 R 16/490 nro 137542. 
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3.3.2 Vaaralliset pitopaikat 

Pitopaikkojen vaarallisuus oli ongelma 76 tuomiossa. Pitopaikkojen turvallisuudesta on sään-

nöksiä useassa eri pykälässä sekä eläinsuojelu- että hevostensuojeluasetuksessa. Keskeisimmät 

turvallisuutta koskevat vaatimukset löytyvät kuitenkin eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentis-

ta ja hevostensuojeluasetuksen 2 § 2 momentista. Ensin mainitun mukaan pitopaikka ei saa 

vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Jälkimmäisen mukaan hevosen pitoon tarkoi-

tettu eläinsuoja sekä karsinat, pilttuut, varusteet ja laitteet on pidettävä niin hyvässä kunnossa, 

että ne eivät vahingoita hevosta eivätkä vaaranna sen terveyttä tai hyvinvointia. 

Myös pitopaikan vaarallisuuden arviointi oli aineistossani varsin tapauskohtaista. Ymmärrettä-

västi näkemykset siitä, mikä on vaarallista ja mikä ei, ovat myös varsin subjektiivisia, koska mi-

tään selkeitä rajoja sille, mikä on liian vaarallista ja mikä ei, ei ole asetettu – eikä todennäköises-

ti olisi edes käytännössä mahdollista asettaa. Käytännössä tuomioissa oli usein edellytetty sen 

osoittamista, että turvallisuuspuutteet aiheuttavat konkreettista vahinkoa, vaikka lainsäädäntö 

ei sitä edellytä, ja tietyllä tavalla säännöksen tarkoituskin vesittyy, jos rangaistavuus vaatii sitä, 

että vahinko on jo sattunut.194 Näyttökynnys siitä, että pitopaikat olivat niin vaarallisia, että siitä 

aiheutui hevosille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa, näyttikin olevan usein suhteellisen 

korkealla.  

Esimerkiksi eräässä tapauksessa käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ole riittävällä tavalla näytetty, 

että hevoset olisivat varsinaisesti loukkaantuneet tai kärsineet rakenteiden ja aitauksien epä-

kohtien vuoksi, vaikka tarhassa oli ollut laudanpätkiä ja teräviä pellinpaloja, aidoissa oli ollut 

törröttäviä nauloja ja ruuveja, tallin ikkunan suojaverkko oli ollut osittain irti ja loisteputkikote-

lon kulmat teräviä, tallin lämminvesivaraaja, sähköjohdot, pistorasiat ja vesihana olivat olleet 

suojaamatta ja tallin alaosassa oli ollut kavion mentävä aukko.195  

Tietenkään kaikkia potentiaalisia vaaraa-aiheuttavia tekijöitä ei voida sulkea pois eläinten ym-

päristöstä, eikä siihen ole varmasti olemassa yksiselitteistä vastausta, mitkä kaikki riskit ovat 

 
194 Katson että säännöksen tarkoitus on estää eläintä vahingoittumasta tai vaarantamasta terveyttään. Esimerkiksi 
Etelä-Karjalan käräjäoikeus on kuitenkin 9.3.2018 antamassaan tuomiossa R 17/878 tullut siihen tulokseen, että 
pelkkä vahingoittumisen vaara ei täytä eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistöä, vaan väitetyn kohtelun olisi tullut 
olla julmaa tai todella aiheuttaa tarpeetonta kipua, kärsimystä taikka tuskaa. 
195 Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus 4.7.2018 R 18/170/723 nro 128787. 
Hevostensuojeluasetus 2 §: sähköjohdot ja -laitteet sekä muut välineet, jotka voivat vahingoittaa hevosta, on tar-
vittaessa suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat hevosen ulottumattomissa. 
Hevostensuojeluasetus 3 §: pitopaikan lattia ei saa olla liukas eikä sellainen, että hevosen kaviot voivat tarttua 
siihen kiinni tai muutoin vahingoittua. 
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niin suuria, että ne pitäisi havaita jo ennalta ja poistaa eläinten elinympäristöstä. Vaikutti kui-

tenkin siltä, että tunnusmerkistön täyttyminen on jäänyt aika sattumanvaraisista seikoista kiin-

ni, jos vaaran katsotaan olevan riittävän konkreettinen silloin, kun joku hevonen on jo sattunut 

astumaan tallin käytävällä olevaan kuoppaan tai raapaissut itsensä naulaan, mutta samoja asioi-

ta ei pidetä vaarallisina, jos kukaan ei ole vielä sattunut satuttamaan itseään. 

Toisaalta monissa tapauksissa konkreettista vaaraa katsottiin aiheutuneen jo siitä, että olosuh-

teet olivat riittävän vaaralliset. Riittävän vaaralliseksi katsottiin esimerkiksi se, että hevosta oli 

pidetty rikkinäisessä rautakontissa, jonka seinien reikiä oli korjattu teräväreunaisilla laudanpät-

killä. Lisäksi eläintenpitopaikoissa oli myös rikkinäisiä, romahtamisvaarassa olleita rakenteita ja 

törröttäviä nauloja.196 Konkreettista vaaraa aiheuttivat myös aitauksessa käytetty piikkilanka ja 

laitumella ollut metallitanko, jossa oli pystyssä rautanaula, sillä yhdellä laitumella olleista hevo-

sista oli pistohaava jalassaan.197 Myös hevosten karvat säänsuojan ovella olevissa naulaisissa 

laudoissa osoittivat, että kyseessä oli konkreettinen vaara.198  

Pelkän piikkilangan käytön ja karkaamisvaaran aiheuttavien tarhojen ei kuitenkaan automaatti-

sesti katsottu aiheuttavan sellaista tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, että eläinsuojeluri-

koksen tunnusmerkistö täyttyisi.199 Konkreettista vaaraa eivät aiheuttaneet myöskään esimer-

kiksi irralliset sähköjohdot, joista oli ollut virta katkaistuna, rikkinäinen muoviastia ja metalliäm-

päri, rikkinäiset aidat, maanpinnan eroosio, kuraisuus ja lantaisuus tai betoninen ruoka-astia.200 

Myöskään suojakuvuttoman valaisimen tai puisen klapikoneen rungon ei katsottu aiheuttavan 

mainittavaa vaaraa. Ponien ulottuvilla olleet sähköjohdot sen sijaan katsottiin vaarallisiksi, vaik-

ka tarkastushetkellä tiloissa ei pidettykään eläimiä.201 Kokonaisuudessaan arviointi oli siis varsin 

vaihtelevaa ja hyvin tapauskohtaista. 

3.3.3 Puutteelliset säänsuojat 

Riittämättömät tai jopa kokonaan puuttuvat säänsuojat nousivat esiin 55 tuomiossa. Eläinsuoje-

luasetuksen 1 § 2 momentin mukaan pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääolo-

 
196 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 30.5.2018 R 18/274 nro 123429. 
197 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 21.2.2017 R 16/1899 nro 107438. 
Hevostensuojeluasetus 7 §: Ulkotarhan ja laitumen aita ei saa olla piikkilankaa. 
198 Kouvolan hovioikeus 17.6.2010 R 09/929 nro 609. 
199 Turun hovioikeus 12.8.2009 R 08/1649 nro 1895. 
200 Kouvolan hovioikeus 17.6.2010 R 09/929 nro 609. 
Hevostensuojelusasetus 6 §: Maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava hevoselle sopivia. 
201 Turun hovioikeus 22.9.2009 R 08/2462 nro 2257. 
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ja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Eläinsuojeluasetuksen 7 §:ssä edellyte-

tään edellä mainitun lisäksi, että säänsuojassa on oltava sopivat makuupaikat kaikille eläimille. 

Myös hevostensuojeluasetuksen 6 §:n 4 momentin mukaan hevoselle on tarvittaessa oltava 

ulkotarhassa ja laitumella suojaa epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Tarkemmin ei ole kuiten-

kaan säädetty siitä, mikä on riittävä säänsuoja. Tämä aiheuttikin runsaasti tulkinnanvaraisia 

tilanteita. 

Yleisesti on lähdetty siitä, että tarhassa tulee olla säänsuoja silloin, kun hevosia ei ole mahdollis-

ta ottaa talliin sääolojen vaatiessa. Säänsuojan tarkoituksena on suojata hevosta tuulelta ja sa-

teelta, kesällä myös auringolta, ja siellä tulee olla kuiva makuupaikka.202 Mikäli ilman valvontaa 

tapahtuva tarhaus on kokopäiväistä tai kestää useita tunteja päivässä, on tarhassa oltava vähin-

tään kolmiseinäinen, riittävän tiivis säänsuoja.203 Tästä oli lähdetty myös useissa tuomiossa. 

Toisaalta kaikissa tapauksissa suojan ei välttämättä tarvitse olla rakennettu vaan luonnollinen-

kin suoja saattaa riittää.204 Koska lainsäädännössä tai erilaisissa suosituksissakaan ei aseteta 

kovin täsmällisiä vaatimuksia hyvälle säänsuojalle, myös asiantuntijat saattoivat olla eri mieltä 

siitä, millainen on hevoselle riittävä säänsuoja. Tämä johti usein siihen, ettei säänsuojan riittä-

mättömyyttä pystytty näyttämään toteen, ellei se ollut selvästi täysin puutteellinen.  

Esimerkiksi eräässä tapauksessa hovioikeus on todennut, että puiden tarjoamaa suojaa ei voida 

pitää riittävänä säänsuojana, vaikka hevoset siellä viihtyisivätkin.205 Myös kesäaikaan hevosilla 

tulisi olla jonkinlainen suoja.206 Riittävänä suojana ei pidetty myöskään yksittäistä koivua. Tässä 

tapauksessa kolmesta hevosesta kahdelle pystyttiin osoittamaan karsinapaikka sisältä, mutta 

yhdelle ei, joten sen kohdalla säänsuojan puute luettiin vastaajan syyksi.207 Syytteen saikin 

yleensä kumottua sillä, jos pystyi osoittamaan, että kaikille hevosille löytyy paikka esimerkiksi 

tallista, vaikka niitä ei todellisuudessa siellä pidettäisikään.208 Ellei karsinapaikan olemassaoloa 

pystynyt todistamaan, piti pystyä todistamaan, että hevosella on ulkona riittävä suoja.  

 
202 Esim. Autio – Heiskanen 2015 s. 1. Lehmonen (toim.) 2013, s. 17. Hippos 2019. 
203 Lehmonen (toim.) 2013, s. 17. Virtanen 2008, s. 45. 
204 Lehmonen (toim.) 2013, s. 17–18. 
205 Kouvolan hovioikeus 17.6.2010 R 09/929 nro 609. 
206 Pohjois-Savon käräjäoikeus 28.11.2014 R 13/3084 nro 151871, Itä-Suomen hovioikeus 12.5.2015 R 15/104 nro 
119428. 
207 Esim. Etelä-Karjalan käräjäoikeus 9.3.2018 R 17/878 nro 110832.  
208 Esim. Etelä-Savon käräjäoikeus 22.2.2019 R 18/243 nro 107366: Käräjäoikeus totesi, että valokuvien perusteella 
tallirakennus oli varsin suuri. Näin ollen se, että yksi karsinapaikka on ollut pysyvästi koirien käytössä, ei välttämät-
tä tarkoita sitä, että yksi hevonen oli ollut kärsimystä aiheuttavalla tavalla vailla suojaa. Syyte hylättiin tältä osin. 
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Säänsuojien olemassaolon lisäksi myös niiden puutteet ja likaisuus aiheuttivat ongelmia. Sään-

suojan pohja ei saa olla kostea eikä likainen, sillä eläinten on päästävä lepäämään siellä likaa-

matta itseään. Märkä ja likainen karva heikentää nimittäin ulkona pidettävien eläinten lämpi-

mänä pysymistä.209 Toisaalta myös itse säänsuojan on oltava sellainen, että se suojaa eläimiä 

riittävästi. Esimerkiksi laudoitukseltaan liian harvan ladon katsottiin olevan liian kylmä ja vetoi-

nen pitopaikka hevosille.210  

3.3.4 Liian pienet pitopaikat  

Liian pienet pitopaikat olivat ongelma 36 tuomiossa. Eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 2 ja 3 mo-

menttien mukaan pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittä-

vän tilava. Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liik-

kua. Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pito-

paikassa pidettävien eläinten tulee voida asettua yhtä aikaa makuulle. Hevostensuojeluasetus 

puolestaan sisältää tarkat kokovaatimukset sisätiloille, joissa hevosia pidetään. Hevostensuoje-

luasetuksen 3 §:n mukaan eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus 

kerrottuna luvulla 1,5, mutta kuitenkin aina vähintään 2,2 metriä. Lisäksi kyseisessä asetuksessa 

ja sen liitteissä on määritelty karsinoiden ja pihattojen vähimmäispinta-alat.211  

Sisätilojen kokovaatimukset eivät sinänsä ole tulkinnanvaraisia tai avoimia. Hevostensuojelu-

asetuksen liitteessä lukee yksiselitteisesti, että jos hevosen säkäkorkeus on esimerkiksi 155 cm, 

karsinan pinta-alan on oltava vähintään 8 m2. Karsinan koko on yleensä helppo mitata ja todeta, 

että se joko on riittävän kokoinen tai sitten ei ole. Toisaalta joissain tapauksissa jouduttiin miet-

timään sitä, kuinka karsinat tai hevoset tulisi mitata ja kuka sen voi tehdä. Eräässä tapauksessa, 

jossa hevosten omistajan omat mittaustulokset hevosten ja karsinoiden koosta erosivat viran-

omaisten mittauksista, oli päädytty siihen lopputulokseen, että karsinoiden koko tulisi arvioida 

rotumääritelmän keskimääräisen säkäkorkeuden mukaan. Hevosia ei siis tarvitsisi mitata, koska 

tarkoituksena on, että karsinoiden kokoon jäisi pelivaraa.212  

Vaikka esimerkiksi tilavaatimukset ovatkin osin varsin tarkkoja – eikä sillä varmasti ole todelli-

suudessa suurta merkitystä, onko karsina sentin matalampi vai korkeampi kuin sen pitäisi olla – 

 
209 Esim. Hyvinkään käräjäoikeus 9.11.2016 R 16/947/707 nro 146594.  
210 Oulun käräjäoikeus 16.8.2019 R 19/448 nro 134580.  
211 Liitteen 1 kohta.  
212 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 2.2.2016 R 15/1911 nro 104717. Ks. lisää esim. sivulta 38. 
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liiankin yksityiskohtaisilta tuntuvien määräysten kohdalla on hyvä muistaa, että loppujen lopuk-

si lainsäädäntö määrittelee vain vähimmäistason. Ihannemitat ovat aina suurempia. 213 Esimer-

kiksi hevosten välinen hierarkia vaikuttaa siihen, kuinka paljon ne tarvitsevat omaa tilaa voidak-

seen hyvin, eivätkä lainsäädännön minimivaatimukset aina riitä takaamaan hevosten todellista 

hyvinvointia.214  

Yleisesti ottaen puutteet karsinoiden koossa olivat usein varsin pieniä ja niiden katsottiin har-

vemmin aiheuttavan hevoselle kärsimystä, kipua tai tuskaa siitä huolimatta, että kansainväliset 

suositukset karsinakoosta ovat selvästi suurempia kuin lainsäädäntömme edellyttämät.215 Muu-

tamassa tapauksessa pitopaikat olivat kuitenkin selvästi liian pieniä eikä jäänyt kovin epäselväk-

si, että niistä oli aiheutunut hevosille tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa. Näin oli esimer-

kiksi tapauksessa, jossa hevosten karsinat olivat lantakerroksen paksuudesta johtuen matalim-

millaan 150 cm korkeita, eivätkä hevoset pystyneet nostamaan päätään selkälinjaa korkeam-

malle, koska niiden selät olivat kiinni katossa. Lisäksi karsinat olivat myös pinta-alaltaan reilusti 

liian pieniä ja niin likaisia, että hevosille oli muodostunut lantapanssaria ja kaviosairauksia.216 

Hevosten jatkuva kytkettynä pitäminen oli ongelma yksittäisissä tuomioissa. Hevostensuojelu-

asetuksen 10 §:n mukaan hevosen kytkemiseen käytettävän riimun on oltava sellaisesta mate-

riaalista, joka ei vahingoita hevosta. Kytketyn hevosen on voitava syödä, käydä makuulle ja le-

vätä luonnollisella tavalla. Ulkotarhassa tai laitumella hevosta saa pitää kytkettynä ainoastaan 

tilapäisesti, lyhytaikaisesti ja siten, että se on jatkuvassa valvonnassa. Nykylainsäädäntö sallii 

siis pitää hevosta sisätiloissa jatkuvasti kiinni päästään. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole 

kovin yleistä, sillä vuonna 2014 Suomen 16 000 hevostallista vain neljässä pidettiin hevosia pilt-

tuissa.217 Ulkona hevosta ei kuitenkaan saa pitää jatkuvasti kytkettynä, ja siihen oli muutamassa 

tapauksessa jouduttu puuttumaan.218  

 
213 Lehmonen (toim.) 2013, s. 21. 
214 Pesonen – Virtanen – Jansson (toim.) 2008, s. 18–19. 
215 Lehmonen (toim.) 2013, s. 23. 
216 Etelä-Savon käräjäoikeus 2.12.2016 R 16/506 nro 150835. 
217 HE 154/2018 vp, s. 34. Airaksinen – Autio – Heiskanen 2014. 
218 Esim. Keski-Suomen käräjäoikeus 6.3.2020 R 19/1637 nro 109925. Hevosella ei ollut päivällä säänsuojaaja ja sitä 
oli pidetty pitkiä aikoja päästään kiinni. Kun tämä saatiin korjattua, seuraavana vuonna säänsuoja oli puutteellinen. 
Se oli liian suojaamaton, eikä hevosella ollut ollut kuivaa/kuivitettua makuupaikkaa. Teko katsottiin eläinsuojelu-
rikkomukseksi.  
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Siinä missä sisätiloille on asetettu hyvinkin yksityiskohtaisia kokovaatimuksia, ulkotarhoille ja 

laitumille ei ole säädetty lainkaan mitattavissa olevia kokovaatimuksia.219 Hevostensuojeluase-

tuksen 6 §:ssä todetaan vain, että ulkotarhojen ja laidunten on oltava riittävän tilavia ottaen 

huomioon eläinten rotu, koko, ikä, sukupuoli, määrä ja aktiivisuus. Lisäksi lauman sosiaalisessa 

arvoasteikossa alempana olevalla hevosella on oltava mahdollisuus väistää arvoasteikossa 

ylempänä olevien hyökkäyksiä. Riittävän koon määritelmä on sen verran epämääräinen, että 

todennäköisesti olisi hyvin hankala todistaa, että ulkoilualue on liian pieni. Missään tuomiossa 

ei ollutkaan edes syytetty siitä, että hevosten ulkoilualue olisi ollut liian pieni. Ongelmana oli 

enneminkin se, että hevosia ei päästetty lainkaan ulos.  

Oma kysymyksensä on, olisiko myös ulkotarhoille syytä olla jonkinlaiset minimikokovaatimuk-

set. Esimerkiksi MTV-uutisten haastattelema valvontaeläinlääkäri on nimittäin todennut, että 

eläinten keräileminen ja ahtaminen pieniin tiloihin on ongelma. Hänen mukaansa hevosia seiso-

tetaan postimerkkitarhoissa ilman kunnollisia säänsuojia.220 Ilmiö oli havaittavissa myös omas-

sakin aineistossani, vaikka ulkotarhojen kokoon ei erityisemmin kiinnitettykään huomiota. 

Haastattelemani valvontaeläinlääkäri arvioi, että lainsäädännössä asetetut minimimitat helpot-

taisivat ainakin valvontaa.221 Toisaalta toinen haastattelemani valvontaeläinlääkäri totesi, että 

tarkkojen vähimmäiskokovaatimusten asettaminen lakiin on siinä mielessä vaarallista, että jos 

asetetaan mitattavat minimivaatimukset (jotka yleensä ovat varsin pieniä), itse eläin voi jäädä 

vähemmälle huomiolle.222 

3.4 MUUT TUOMIOT 

Kuten edellä on todettu, suurin osa tuomioista, jotka eivät koskeneet hevosten hoitoa tai pito-

paikkoja, voidaan lukea jollain tavalla hevosten pahoinpitelyksi tai muuten liian kovakouraiseksi 

kohteluksi. Eläimiin kohdistuva pahoinpitely voi tapahtua samalla tavalla kuin ihmisenkin pa-

hoinpiteleminen, eli esimerkiksi lyömällä, potkimalla, ampumalla, viiltelemällä tai muulla väki-

vallalla. Pahoinpitelemisen tunnusmerkit vaihtelevat kuitenkin eläinlajista, -rodusta ja eläimen 

käyttötavasta riippuen. Esimerkiksi ratsastajan tai raviohjastajan suitsilla tai piiskalla antamaa 

 
219 Erilaisia suosituksia on kuitenkin annettu. Esim. Ympäristöministeriö 2003, Saastamoinen – Hyyppä – Teppinen 
2017, s.106, Hevostietokeskus 2021: Laidunalaa on suositeltavaa olla vähintään 0,25–0,5 ha per hevonen, ulkotar-
han vähimmäiskokosuositus on puolestaan 20–25 m x 50–75 m. 
220 Vaittinen 2020. 
221 Korte-Mattila 2021. 
222 Mattila 2021. 
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käskyä ei pidetä pahoinpitelynä, kunhan se tapahtuu käyttämättä sanottavaa fyysistä voimaa. 

Toisaalta eläimen pahoinpitelemistä voi olla myös esimerkiksi väkivaltaisten valmennusmene-

telmien käyttäminen harjoitettaessa eläinkilpailuihin tarkoitettua eläintä.223 

Kuten jo aiemminkin on todettu, raja sen välillä, milloin voimankäyttö on yleisesti hyväksyttä-

vällä tasolla eläinten käsittelyssä ja milloin ei, on varmasti häilyvä, eivätkä asiantuntijatkaan ole 

yksimielisiä siitä, millä tavalla eläimiä on hyväksyttyä kohdella. Tämä on todennäköisesti yksi 

syy sille, miksi hevosia koskevia väkivaltatapauksia oli aineistossani niin vähän, vaikka hevosten 

kohtelun väkivaltaisuus tai kovakouraisuus onkin herättänyt keskustelua viime vuosina. Ellei ole 

selvyyttä edes siitä, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä, on todella hankala sanoa, milloin 

hevosten väkivaltaisesta kohtelusta tulisi rangaista rikosoikeudellisesti. Vaikka aineistostani 

löytyneet väkivallaksi tai kovakouraiseksi kohteluksi luokiteltavat tapaukset olivat keskenään 

varsin erilaisia, niitä yhdisti kuitenkin se, että tilanteet olisi voinut välttää suhteellisen helposti 

toimimalla jollain yleisesti hyväksyttävämmällä tavalla. 

Selkein hevosen pahoinpitely oli tapauksessa, jossa hevoset olivat päässeet karkaamaan vastaa-

jan pellolle eikä niitä ollut saatu vastaajan mielestä riittävän nopeasti kiinni. Tästä suivaantu-

neena vastaaja oli lyönyt yhtä hevosta puukepillä.224 Pahoinpitelyksi katsottiin myös tilanne, 

jossa vastaaja oli ampunut hevosta taljajousella. Tapahtumaa ei ollut nähnyt kukaan, joten epä-

selväksi jäi, oliko hevosta ammuttu tahallaan vai oliko nuoli vain lentänyt vahingossa hevoseen. 

Olosuhteet viittasivat kuitenkin vahvasti siihen, että nuoli ei ollut päätynyt hevoseen vahingos-

sa. Käräjäoikeus tuomitsikin vastaajan sekä eläinsuojelurikoksesta että vahingonteosta, mutta 

hovioikeus katsoi, että asiassa oli jäänyt varteenotettava mahdollisuus siitä, että nuoli oli vain 

lentänyt hevoseen vahingossa. Näin ollen syyte vahingonteosta hylättiin. Toiminta katsottiin 

kuitenkin törkeän huolimattomaksi, joten kyseessä oli edelleen eläinsuojelurikos.225 

Kolmas jollain tasolla pahoinpitelyksi luokiteltava teko olisi ollut luokiteltavissa myös hevosen 

huonoksi hoidoksi. Siinä oli kyse siitä, että vastaaja oli ommellut itse ilman tarvittavaa ammatti-

taitoa ja puudutusta hevosen haavan umpeen. Eläinsuojelulain 7 §:n mukaan kipua aiheuttavan 

toimenpiteen saa suorittaa vain eläinlääkäri. Jos toimenpiteestä aiheutuva kipu on lievää ja 

hetkellistä tai toimenpide ei siedä viivytystä, saa toimenpiteen kuitenkin tehdä myös muu hen-

 
223 HE 6/1997 vp, s. 135–136. 
224 Pohjanmaan käräjäoikeus 14.4.2016 R 15/292 nro 115772, Vaasan hovioikeus 7.7.2016 R 16/525 nro 128972. 
225 Satakunnan käräjäoikeus 12.1.2016 R 15/1795 nro 101150, Vaasan hovioikeus 20.1.2017 R 16/225 nro 102167. 
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kilö kuin eläinlääkäri. Tässä tapauksessa vastaaja oli koulutukseltaan kirurginen sairaanhoitaja, 

joten käräjäoikeus katsoi, että hänellä oli ollut riittävät taidot ommella pieni haava. Näin me-

nettelemällä vastaaja oli varmistanut sen, ettei hevoselle aiheutuisi haavasta tarpeetonta kipua 

tai tuskaa, ja syyte hylättiin. Hovioikeus katsoi kuitenkin, ettei vastaaja ollut todellisuudessa 

erikoistunut kirurgiseen sairaanhoitoon, eikä hänellä ollut sellaista osaamista, että hän olisi voi-

nut asianmukaisesti ommella haavan itse. Vastaajan katsottiin laiminlyöneen varmistaa hevo-

sen asianmukainen hoito ja hänet tuomittiin eläinsuojelurikkomuksesta.226 

Jonkinlaisena hoidon laiminlyönnistä aiheutuneena pahoinpitelynä voidaan pitää myös tapaus-

ta, jossa vastaajia syytettiin siitä, että he olivat pahoinpidelleet hevosta leikkaamalla sen kaviot 

liian lyhyiksi. Koska syyte hylättiin siltä osin, en ole varsinaisesti laskenut sitä mukaan näihin 

muihin tuomioihin. Tapauksessa oli kuitenkin kyse siitä, että hevosen kaviot olivat päässeet 

kasvamaan kärjestään 20 senttimetrin pituisiksi koukuiksi, joita omistaja oli ilmeisesti eläinlää-

kärin määräysten jälkeen lyhentänyt itse varsin runsaasti. Tämän jälkeen hän oli pyytänyt toista 

vastaajaa siistimään kaviot. Tämä oli siistinyt kavioita muutaman millin helpottaakseen hevosen 

oloa. 

Syyttäjän mukaan vastaajat olivat aiheuttaneet hevoselle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tus-

kaa leikkaamalla sen ylikasvaneet kaviot pihdeillä martokavioon asti siten, että hermotetut alu-

eet olivat paljastuneet. Useat eläinlääkärit esittivät kuitenkin eriäviä näkemyksiä siitä, oliko ka-

viot lyhennetty liian lyhyiksi vai ei. Eläinlääkärien kannanottojen perusteella käräjäoikeus totesi 

lopulta, että ratkaisevaa sen kannalta, onko kaviot vuoltu tai leikattu martokavioon asti kipua ja 

kärsimystä aiheuttaen, on se seikka, onko kavioista tullut verta. Tässä tapauksessa näyttö ei 

riittänyt osoittamaan riidattomasti ja vakuuttavasti, että hevosen kavioista olisi tullut verta toi-

menpiteen seurauksena, joten syyte oli hylättävä.227  

Eläinsuojelulain 6 §:n mukaan eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa 

pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläinsuojeluasetuk-

sen 12 §:n mukaan eläintä ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti eikä raahata sarvista, 

jaloista, hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen taikka käsitellä muutoin sillä tavalla, että 

sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. Yksi pahoinpitelyksi luokiteltavista teoista olikin jo 

 
226 Iisalmen käräjäoikeus 23.2.2005 R 04/950 nro 179, Itä-Suomen hovioikeus 8.12.2005 R 05/580 nro 1432. 
227 Etelä-Savon käräjäoikeus 2.12.2016 R 16/506 nro 150835. 
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aiemmin tahallisuuden yhteydessä käsitelty tapaus, jossa hevosta oli yritetty saada traileriin 

kiinnittämällä sen kielen ympärille riimunnaru. Teon katsottiin rikkovan muun muassa eläinsuo-

jelulain 6 §:ää ja eläinsuojeluasetuksen 12 §:ää, eli toiminta oli liian kovakouraista eläimenkäsit-

telyä.228  

Liian kovakouraiseksi käsittelyksi ja eläimen hyvinvointia ja terveyttä vahingoittavaksi koulu-

tukseksi katsottiin myös tilanne, jossa vastaaja oli opettanut varsaa valjaisiin, rattaisiin ja ajoon. 

Varsa oli mennyt tilanteessa makaamaan ja päätynyt ojan pohjalle siten, että kärryt olivat olleet 

ylösalaisin. Väsynyt varsa oli maannut solmussa olevien valjaiden kanssa pystymättä liikku-

maan. Varsa oli ollut ojassa makaamassa ainakin pari tuntia, erään todistajan mukaan jopa 

edellisestä illasta lähtien. Se, pidettiinkö toimintaa liian kovakouraisena kouluttamisena ei ollut 

aivan itsestään selvää, sillä käräjäoikeus oli ensin hylännyt syytteen sillä perusteella, että ky-

seessä oli varsan koulutustilanne, eikä varsaa saa oppimaan, jos tilanteessa riisuu valjaat. Näyt-

töä tilanteesta ei myöskään pidetty riittävänä. Hovioikeus katsoi kuitenkin, että hevosta on 

kohdeltu julmasti tai tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuska aiheuttaen ja tuomitsi vastaajan 

eläinsuojelurikoksesta.229 

Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, muita kuin hevosten hoitoon tai huonoihin pitopaikkoihin liit-

tyviä tuomioita oli hyvin vähän. Eläinsuojelulainsäädännössä on kuitenkin kielletty rangaistuk-

sen uhalla myös monenlainen muu toiminta, kuten eläimen liiallinen rasittaminen, kohtuutto-

man ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely. Olisi hienoa, 

jos sen, ettei tällaisia tuomioita löydy, voisi tulkita niin, että tällaista ei tapahdukaan. En kuiten-

kaan usko, että se on koko totuus asiasta. Varsinkin kilpaurheiluun liittyy varmasti myös toimin-

taa, joka voisi täyttää, ellei eläinsuojelurikoksen, niin ainakin eläinsuojelurikkomuksen tunnus-

merkistön.  

Esimerkiksi Ylen MOT-ohjelmassa haastateltava eläinlääkäri toteaa, että yleisimpiä raviurhei-

luun liittyviä ongelmia ovat hevosten rasitusvammat, riittämätön lepo, arat kavionpohjat, liian-

voimakas piiskankäyttö sekä hevosen suun vauriot.230 Näistä varsinkin ravihevosten suun vauri-

 
228 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 9.4.2019 R 19/427 nro 116410. Ks. lisää esim. sivulta 25. 
229 Kemijärven käräjäoikeus 17.1.2006 R 05/196 nro 13, Rovaniemen hovioikeus 15.10.2007 R 06/201 nro 931.  
230 MOT 2021. Haastattelussa ELL Kati Tuomola. 
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oita on tutkittu viime vuosina ja todettu niiden olevan erittäin yleisiä.231 Kaikki edellä mainitut 

ongelmat voivat joissain olosuhteissa täyttää eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön, ja myös 

ääritapauksia löytyy varmasti. Mikseivät nämä jutut sitten päädy tuomioistuimiin asti?  

Suurimpia syitä lienevät jo aiemmin esiin nostetut ongelmat sen määrittämisessä, minkälainen 

eläinten kohtelu oikeastaan on eläinsuojelulain vastaista sekä ongelmat sen todistamisessa, 

että eläintä on kohdeltu väitetyllä tavalla. Näiden lisäksi yksi syy lienee se, että urheilun sisällä 

on myös omaa sääntelyä ja kurinpitomenettelyitä, joiden kautta voi saada rangaistuksen myös 

hevosten huonosta kohtelusta. Urheilun ja rikosoikeuden kohtaamisessa liikutaankin kahden 

normijärjestelmän, rikoslain ja urheilun itsesääntelyjärjestelmän, rajapinnalla.232  

Urheilun sisäinen sanktio ei ole sellainen seuraamus, jota ne bis in idem -opissa tarkoitetaan, eli 

urheilun sisäisen sanktion saaminen ei estä tuomitsemasta asiasta rikosoikeudellisesti.233 Urhei-

lun sisäisessä kurinpitojärjestelmässä määrätty sanktio voi kuitenkin olla sellainen tekijälle teos-

ta aiheutuva muu seuraus, joka voidaan ottaa huomioon rangaistuksen kohtuullisuutta ja tuo-

mitsematta jättämistä arvioitaessa.234 Lisäksi urheilun sisäiset säännöt voivat vaikuttaa siten, 

että (ainakin ihmisten välisen väkivallan kohdalla) urheilun sisäisten sääntöjen noudattamisen 

on katsottu poistavan säännönmukaisesti rikosvastuun, vaikka vahinkoa olisikin aiheutunut.235 

Esimerkiksi otetun raviurheilun sääntelystä vastaa hevosurheilun ja -kasvatuksen keskusjärjestö 

Suomen Hippos ry.236 Hippoksen ravikilpailusääntöjen 56 §:ssä säädetään muun muassa ajovit-

san käytöstä varsin tarkkaan. Sen mukaan muun muassa ohjien ottaminen yhteen käteen ja 

vapaalla kädellä lyöminen on kielletty. Kiellettyä on niin ikään ajovitsan käyttö juoksun, hylkää-

misen tai keskeyttämisen jälkeen. Säännöksessä on muutenkin tarkkoja ohjeita siitä, kuinka 

ajovitsaa tulee käyttää. Kielletyksi luetaan myös liiallinen vaikkakin sääntöjen mukainen ajovit-

san käyttö, ohjaksista repiminen ja muu ruma ajotapa.237 Säännösten rikkomisesta voi saada 

 
231 Tuomola ym. 2019 a, Tuomola ym. 2019 b: Tutkituista ravihevosista 84 %:lla oli ravilähdön jälkeen akuutteja 
vammoja suussa. Tutkituista hevosista jopa 20 %:lla vammat olivat vakavia. Näistä hevosista suurin osa (65 %) 
kilpaili uudelleen kahden viikon sisällä, 25 % viikon sisällä ja kaksi tutkimusta seuranneena päivänä. On todennä-
köistä, että vauriot eivät ole tällaisissa ajoissa täysin parantuneet. 
232 Halila – Norros 2017, s. 556. 
233 Halila – Norros 2017, s. 558. 
234 KKO 2005:137. 
235 Halila – Norros 2017, s. 564. 
236 Esimerkiksi on otettu raviurheilu siksi, koska se on ollut esillä viime aikoina. Samat periaatteet pätevät kuitenkin 
ainakin pääosin myös muuhun hevosurheiluun. 
237 Hippos 2021 c, s. 57. 
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varoituksen, puhuttelun, sakkoa, ajokiellon tai kilpailukiellon. Hevoseen kohdistuneesta rikko-

muksesta saa ainakin teoriassa vähintään sakkoa.238 

Säännöt siis kieltävät varsin tehokkaasti ainakin tietynlaisen hevosten väkivaltaisen kohtelun 

kilpailujen aikana. Mikäli näitä sääntöjä noudattaa, ei liene kovin suurta riskiä siitä, että syyllis-

tyisi eläinsuojelurikokseen.239 Entä sitten tilanteet, joissa sääntöjä ei ole noudatettu? Ainakin 

teoriassa väkivaltaisesta kohtelusta saa rangaistuksen urheilun itsesääntelyjärjestelmän kautta. 

Pienemmästä teosta tämä lienee riittävä rangaistus, eikä asiaa ole tarpeen viedä rikosproses-

siin, sillä kuten edellä on todettu, myös urheilun kautta langetetut sanktiot voidaan ottaa huo-

mioon rangaistuksen mittaamisessa ja rangaistus voidaan jättää jopa kokonaan tuomitsematta, 

jos urheilun sisäiset sanktiot katsotaan riittäväksi rangaistukseksi. Ei olisi prosessiekonomisesti-

kaan järkevää viedä tuomioistuimeen tapauksia, joista ei todennäköisesti tule rangaistusta. 

Jos teko on riittävän vakava, olisi siitä kuitenkin syytä saada myös rikosoikeudellinen rangais-

tus.240 Rikosoikeudellisella rangaistuksella on kuitenkin vahvempi moiteominaisuus kuin urhei-

lun sisäisellä sanktiolla, ja jos urheilun sisäisillä sanktioilla ei ole onnistuttu kitkemään eläinsuo-

jelulain vastaista toimintaa, on siihen syytä puuttua koko yhteiskunnan tasolla.241 Lisäksi täytyy 

ottaa huomioon, että urheilun sisäiset sanktiot koskevat yleensä lähinnä kilpailutilanteita. Yh-

denvertaisuuden kannalta saattaa olla ongelma, jos samasta teosta saisi kilpailutilanteessa vain 

urheilun sisäisen sanktion, mutta esimerkiksi hevosta valmennettaessa rikosoikeudellisen ran-

gaistuksen. Toisaalta rangaistuksen saaminen on huomattavasti todennäköisempää sellaisessa 

kilpailutilanteessa, jossa teot tulevat ilmi ja ne usein myös nauhoitetaan, kuin valmennustilan-

teessa, jossa yleisöä ei ole paikalla.  

 
238 Hippos 2021 b, s. 2. 
239 Lähtökohtaisesti oletus lienee se, että Hippoksen säännöt eivät ole eläinsuojelulain vastaiset, eikä niitä tulkita 
eläinsuojelulain vastaisesti. Tuomioistuin ei kuitenkaan ole sidottu Hippoksen omaan tulkintaan siitä, onko toimin-
ta ollut sen sääntöjen tai eläinsuojelulain vastaista. Jos Hippos tulkitsee, että menettelyä ei ole pidettävä heidän 
sääntöjensä vastaisena, lienee kuitenkin varsin korkea kynnys katsoa samaa tekoa rangaistavaksi tuomioistuimes-
sakaan. Luultavasti tällainen tilanne olisi mahdollinen vain siinä tapauksessa, jos sääntöjen katsottaisiin olevan 
selvästi hevosten kohtelusta vallitsevan yleisen mielipiteen vastaisia. Muuten myös kilpailija saanee luottaa siihen, 
ettei riko eläinsuojelulakia, jos noudattaa sääntöjä.  
240 Runsten 2021: Vaikka tällaisia tapauksia ei vielä ole, Hippos on ainakin tehnyt poliisille tutkintapyynnön hevosen 
kilpailusääntöjen vastaisesta kohtelusta. Uutisesta ei ilmene tarkemmin, miten hevosta käskettiin sääntöjen vastai-
sesti.  
241 Yksi rikosoikeudellisen rankaisemisen tarkoituksista on ennaltaehkäistä tulevia rikoksia. Katson, että eläinten ei-
toivottu kohtelu voisi vähentyä tehokkaammin, jos uhkana olisi rikosoikeudellinen rangaistus eikä vain urheilun 
oma sanktio. Rangaistusteorioista tarkemmin esim. Matikkala 2021, s. 5–13.  
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4 RANGAISTUKSISTA JA RANGAISTUSKÄYTÄNNÖSTÄ HEVOSIIN KOHDISTUVISSA 
ELÄINSUOJELURIKOKSISSA 

Eläinsuojelurikosten rangaistukset herättävät herkästi keskustelua. Tuomioita pidetään usein 

varsin lievinä.242 Verrattaessa Pohjoismaissa annettuja eläinsuojelurikostuomioita Suomi erot-

tuukin joukosta siten, että täällä tuomio on usein pelkkiä päiväsakkoja.243 Muun muassa Tarja 

Koskela on tutkinut väitöskirjassaan suomalaista rangaistuskäytäntöä eläinsuojelurikosasioissa 

ja todennut sen olevan huomattavasti lievempi kuin samankaltaisissa vertailurikoksissa.244 Li-

säksi Koskela on todennut, että eläinsuojelurikoksissa annettavat lievät tuomiot ja epäjohdon-

mukaisesti vaihtelevat seuraamukset eivät näytä olevan oikeudenmukaisessa suhteessa tekoon 

nähden.245 Aivan tuulesta temmattuja nämä väitteet lievistä rangaistuksista eivät siis ole. Toi-

saalta rangaistuskäytännön on kuitenkin todettu ankaroituneen viime vuosina.246 

Tämän tutkielman tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut selvittää tai ottaa kantaa siihen, onko ran-

gaistuskäytäntö liian lievää eläinsuojelurikosasioissa. Olen tarkastellut aineistoani enemmän 

siitä näkökulmasta, minkälainen rangaistuskäytäntö on tällä hetkellä tapauksissa, joissa kohtee-

na on muiden eläinten lisäksi hevosia, ja eroaako tämä rangaistuskäytäntö jotenkin keskimää-

räisestä rangaistuskäytännöstä eläinsuojelurikoksissa.247 Lisäksi olen tarkastellut tapauksia, jois-

sa rangaistukset ovat poikenneet selvästi oman aineistoni tavanomaisista rangaistuksista.  

Aineisto on tässä luvussa ollut lähtökohtaisesti rajatumpi kuin muualla tutkielmassa. Keskimää-

räisen rangaistuskäytännön laskennassa mukana on ollut 87 lainvoimaista käräjä- tai hovioikeu-

den tuomiota vuosilta 2015–2020. Kappaleessa, jossa käsitellään hevosten kuoleman tai lopet-

tamisen vaikutusta rangaistuksiin, käytössä on kuitenkin ollut koko aineisto, eli 126 tuomiota.  

Ennen oman aineistoni rangaistuskäytännön tarkastelua on kuitenkin syytä käydä lyhyesti läpi 

rangaistuksen mittaamisen yleisiä periaatteita. Koska tämäkin on aihe, josta voisi helposti kir-

 
242 KK 89/2012 vp. 
243 Aarbakke 2012, s. 69. KK 89/2012 vp. Aarbakke 2012, s. 86, NJA 2006 s. 339: Toisaalta myös Ruotsissa on katsot-
tu, ettei eläinsuojelurikos ei ole laadultaan sellainen rikos, että vankeusrangaistus olisi perusteltua tapauksissa, 
jotka eivät ole erityisen törkeitä.  
244 Koskela-Laine 2012, s. 30: Vertailurikokset olivat pahoinpitely ja rattijuopumus. Nämä rikokset oli valittu vertai-
lurikoksiksi pääosin siksi, että niissä ei tavoitella oikeudetonta taloudellista hyötyä ja niistä tuomittava enimmäis-
rangaistus on sama. 
245 Koskela 2017, s. 111. 
246 Koskela 2018, s. 784. Raussi ym. 2021. 
247 Olisi saattanut olla relevantimpaa käyttää vertailuun pelkästään hevosia koskevia tuomioita, mutta koska aineis-
to olisi jäänyt näin varsin pieneksi, päädyin ottamaan mukaan myös tapaukset, joissa oli muitakin eläimiä.  
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joittaa vähintään yhden tutkielman verran, olen keskittänyt tarkastelun muutaman tuomioista 

tekemäni havainnon ympärille. Nämä havainnot ovat se, että tuomioissa mainittiin suhteellisen 

usein, että rangaistus on yleisen rangaistuskäytännön mukainen sekä se, että rangaistusta lie-

ventävänä seikkana oli usein otettu huomioon se, ettei tekijällä ollut tarkoitus vahingoittaa 

eläintä. 

4.1 Rangaistuksen mittaaminen 

Rikoslain 5 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava siten, että se on oikeudenmukaisessa 

suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilme-

nevään tekijän muuhun syyllisyyteen. Tätä yleissäännöstä täydentävät koventamis- ja lieventä-

misperusteet sekä kohtuullistamissäännös. Lisäksi yleiset rangaistuksen vähentämisperusteet – 

ikä, syyntakeisuus, rikokseen osallistumisen intensiteetti sekä rankaisematonta hätävarjelua tai 

pakkotilaa lähellä olevat tilanteet – vaikuttavat rangaistuksen mittaamiseen. Myös rikostun-

nusmerkistöstä ilmenevät erityiset mittaamisperusteet sekä yksittäisten rangaistuslajien käyt-

töä ohjaavat erityiset lajivalintaperusteet tulee ottaa huomioon.248 

Rangaistus määrätään aina sovellettavan asteikon rajoissa. Asteikosta itsestään ei voi suoraan 

lukea, mihin asteikon kohdalle rangaistuksen tulisi sijoittua. Rangaistusasteikkoa ei voi lukea 

niin, että keskimääräisestä rikoksesta tulisi määrätä asteikon puoliväliin sijoittuva rangaistus. 

Rangaistukset sijoittuvat pääosin rangaistusasteikon alkupäähän, sillä lieviä tekomuotoja on 

enemmän kuin törkeitä. Rangaistusten keskittyminen asteikon alapäähän ei ole seuraus tuo-

mioistuinten epäsuhtaisen lievästä suhtautumisesta vaan kertoo siitä, että lieviä rikoksia tapah-

tuu enemmän kuin törkeitä.249 

Yhdenvertaisuusperiaate vaatii samanlaisten tapausten samanlaista kohtelua ja erilaisten ta-

pausten erilaista kohtelua.250 Yhtenä tärkeänä mittaamisperusteena onkin rangaistuskäytännön 

yhtenäisyys.251 Oikeuskäytännön yhtenäistämiseksi ja mittaamisharkinnan ohjeeksi on kehitetty 

normaalirangaistusajattelu, jonka mukaan normaalirikoksesta on tuomittava normaalirangais-

tus, ellei ole jotain syytä poiketa tästä. Normaalirangaistus tulisi hakea oikeuskäytännöstä ja 

tällä käytännön vakiinnuttamalla linjalla tulisi pysyä, ellei olisi jotain erityistä syytä poiketa siitä. 

 
248 Lappi-Seppälä 2000, s. 330. 
249 Lappi-Seppälä 2000, s. 330. 
250 Lappi-Seppälä 2000, s. 317. 
251 KKO 1998:67. 
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Normaalirangaistusajattelun käytön edellytys on kuitenkin se, että tuomioistuimilla on tieto 

sekä tietyn rikoksen tyyppirangaistusvyöhykkeestä että näitä vyöhykkeitä vastaavista tyyppiri-

koksista.252 

Tällaiseen normaalirangaistusajatteluun oli vedottu myös useissa aineistooni kuuluvissa tuomi-

oissa. Herää kuitenkin kysymys, mistä tämä tyyppirangaistuskäytäntö on niissä otettu, kun Kos-

kela on väitöskirjassaan todennut, että rangaistusten vaihtelu oli suurta samantyyppisissäkin 

tapauksissa,253 ja omassakin aineistossani rangaistusten vaihtelu vaikutti olevan varsin suurta. 

Kiinnitin kuitenkin aineistossani huomiota myös siihen, että rangaistuskäytäntö vaihteli jonkin 

verran tuomioistuimittain. Yksi vaihtoehto onkin, että normaalirangaistuskäytäntö on katsottu 

kyseisen tuomioistuimen aiemmista ratkaisuista, ja näin ollen on syntynyt alueellisia normaale-

ja. Toinen vaihtoehto on se, että on tiedetty, mikä on keskivertorangaistus eläinsuojelurikokses-

ta, mutta ei välttämättä sitä, mikä on tällainen keskivertotilanne, josta tuollainen keskiverto-

rangaistus tulisi tuomita.  

Esimerkiksi tapauksessa, jossa hevonen oli kuollut nääntymällä nälkään ja ruho oli jätetty likai-

seen pitopaikkaan, rangaistus oli 35 päiväsakkoa. Rangaistusta perusteltiin sillä, että tuntuva 

sakkorangaistus on yleisen oikeuskäytännön mukainen, eikä asiassa ole ilmennyt perusteita 

poiketa siitä.254 On varmasti totta, että jonkin tyyppisessä eläinsuojelurikoksessa 35 päiväsak-

koa on tyypillinen rangaistus. Ainakin oman aineistoni perusteella se, että hevonen on kuollut 

nääntymällä nälkään, ei kuitenkaan onneksi ole kovin tyypillistä.255 Näin ollen uskallan väittää, 

että tapausta, jossa hoito on niin huonoa, että hevonen kuolee sen seurauksena, ei ole syytä 

pitää eläinsuojelurikoksen tyyppitapauksena. Kaiken lisäksi rangaistus oli ylipäätään pienimmäs-

tä päästä omassa aineistossani. 

Toinen havainto, jonka aineistosta tein, oli se, että tuomioissa mainittiin usein rangaistusta lie-

ventävänä seikkana, ettei vastaajan ollut tarkoitus vahingoittaa eläimiä. Näin saattoi olla, vaikka 

 
252 Lappi–Seppälä 2000, s. 318–319. 
253 Koskela 2017, s. 103. 
254 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 2.11.2018 R 18/199 nro 147772. Hevosen lisäksi vastaajalla oli koiria, jotka olivat 
hoitamattomia, aliravittuja ja likaisessa pitopaikassa. 
255 Myös kokenut eläinlääkäri totesi Pohjanmaan käräjäoikeuden 18.1.2019 antamassa tuomiossa R 18/227 nro 
101861, ettei sellaista tilannetta, jossa hevonen määrätään välittömästi lopetettavaksi sen huonon kunnon takia, 
tule usein vastaan. Toisaalta täytyy ottaa huomioon, että aineistoni ei kata kaikkia eläinsuojelurikostuomioita. En 
siis tiedä, miten yleistä muiden eläinten kohdalla on, että ne ovat päässeet kuolemaan huonon hoidon seuraukse-
na. Haluan kuitenkin uskoa, ettei tilannetta, jossa eläimet kuolevat nälkään huonon hoidon seurauksena, ole syytä 
pitää tyypillisenä eläinsuojelurikoksena minkään eläimen kohdalla.   
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teko olisikin katsottu tahalliseksi. Lähtökohtaisesti rikokset ovat rangistavia vain tahallisina. Jos 

rikos on rangaistava myös tuottamuksellisena, tulee tahallisesti tehtyjen tekojen rangaistusas-

teikon olla selvästi ankarampi, koska tahallisesti toimiva on tehnyt tietoisen päätöksen siitä, 

että loukkaa tai vaarantaa toisten oikeudellisesti suojattuja etuja.256 

Sinänsä on selvää, että tahallisesta teosta tulee saada ankarampi rangaistus kuin tuottamuksel-

lisesta, ja myös teon motiivit vaikuttavat rangaistuksen mittaamiseen. Joissain tuomioissa vai-

kutti kuitenkin olleen varsin matala kynnys sille, että eläimistä välittäminen otettiin huomioon 

rangaistusta lieventävänä seikkana. Lähtökohta lienee se, että kaikki eläimiä ottavat välittävät 

eläimistään ainakin jollain tasolla. Tällä perusteella rangaistuksia voisi siis lieventää lähes kaikis-

sa tuomioissa, jos välittämiseltä ei edellytetä minkäänlaista konkretiaa. Eläimen kärsimyksen 

kannalta pelkällä tunnetason välittämisellä ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, ja eläinsuojelu-

rikoksen vahingollisuus saattaa olla eläimelle yhtä suuri ilman vahingoittamistarkoitusta tehdys-

sä teossa kuin tahallisessa teossa. Teon moitearvioinnissa tulisikin ottaa huomioon tekijän 

osoittaman syyllisyyden lisäksi eläimelle aiheutunut kärsimys.257 

4.2 Rangaistuskäytäntö 

Vuosina 2006–2009 keskimääräinen sakkorangaistus eläinsuojelurikoksesta on ollut 39 päivä-

sakkoa. Sakkoja tuomittiin 90 prosentissa tapauksista.258 Vuosina 2011–2016 rangaistukset oli-

vat kiristyneet, sillä enää 80 prosentissa tapauksia selvisi sakkorangaistuksella ja keskimääräi-

nen sakkorangaistus oli 43 päiväsakkoa.259 Aineistoni perusteella rangaistukset vaikuttavat ole-

van päiväsakkojen määrässä mitattuna hieman keskimääräistä korkeampia niissä tapauksissa, 

joissa oli myös hevosia mukana. Toisaalta ehdollisen vankeuden pituudessa mitattuna rangais-

tukset vaikuttavat olevan hieman lievempiä kuin eläinsuojelurikoksissa keskimäärin. Vankeutta 

tuomittiin kuitenkin useammin kuin eläinsuojelurikoksissa keskimäärin, joten siinä mielessä 

rangaistukset olivat keskimääräistä ankarampia.260 

 
256 Tapani – Tolvanen 2004, s. 53. 
257 Koskela-Laine 2012, s. 7. 
258 Koskela 2018, s. 770. Oikeusministeriö 2009:8, s. 16: Vuonna 2007 keskimääräinen päiväsakkojen määrä oli 40,4 
päiväsakkoa, ehdottoman vankeuden pituus 1,3 kuukautta, ehdollisen 3,2, kuukautta ja lievässä eläinsuojelurikok-
sessa keskimääräinen päiväsakkojen määrä oli 22,1 päiväsakkoa.  
259 Koskela-Rantaeskola 2020, s. 269. Raussi ym. 2021.  
260 87 lainvoimaisesta tuomiosta 22:ssa (25 %) joko yksi tai useampi oli saanut vankeusrangaistuksen, 61:ssä (70 %) 
kaikki olivat saaneet enintään sakkoa ja neljässä (5 %) syyte oli joko hylätty tai syyttäjä oli luopunut vaatimuksis-
taan. 
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Oman aineistoni sakkorangaistusten keskiarvo oli noin 50 päiväsakkoa, jos keskiarvo laskettiin 

vain perusmuotoisina tuomituista eläinsuojelurikoksista vuosilta 2015–2020. Jos mukaan otet-

tiin myös muut tekomuodot kyseiseltä aikaväliltä, keskiarvo laski 48 päiväsakkoon. Pelkästään 

eläinsuojelurikkomuksista annettujen rangaistusten keskiarvo oli 36 päiväsakkoa. Ehdollisten 

vankeusrangaistusten keskimääräinen pituus oli 2 kuukautta 13 päivää perusmuotoisissa eläin-

suojelurikoksissa, ja 6 kuukautta 15 päivää törkeissä tekomuodoissa. Kaikista kyseisten vuosien 

aikana annetuista ehdollisista vankeusrangaistuksista laskettuna keskiarvo oli noin 3 kuukautta 

12 päivää. 

Syitä keskimääräisten rangaistusten eroille on varmasti useita, ja ero eri tutkimusten välillä voi 

hyvin johtua myös esimerkiksi eroista laskentatavassa, aineistossa ja ajankohdassa, vaikka yri-

tinkin saada aineistoni mahdollisimman vertailukelpoiseksi. Kuten edellä on todettu, eläinsuoje-

lurikosten rangaistuskäytäntö on myös jonkin verran kiristynyt vuosien varrella, joten sekin voi 

osaltaan selittää eroa. Toisaalta taas rangaistuskäytännön on todettu ylipäätään olevan varsin 

vaihtelevaa eläinsuojelurikosasioissa, joten myös tämä satunnainen vaihtelu voi vaikuttaa kes-

kiarvoihinkin.  

Ero päiväsakkojen keskimääräisessä määrässä oli kuitenkin aika suuri, ja suunnilleen 50 päivä-

sakon tulokseen päädyin aina, vaikka kokeilin rajata aineistoani eri tavoilla. Siksi aloin pohtia, 

mistä tällainen ero rangaistusten ankaruudessa voisi johtua, jos sellainen todella olisi. Yksi selit-

tävä tekijä voi olla ainakin se, millaisia hevosiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset aineistoni pe-

rusteella yleensä olivat. Lähes aina teon kohteena oli useita eläimiä. Ellei hevosia ollut useam-

pia, mukana oli myös muita eläimiä. Tämä nostaa luonnollisesti rangaistusta verrattuna tilan-

teeseen, jossa teon kohteena on vain yksittäisiä eläimiä ja yksittäisiä tekoja. Lisäksi erilaisia 

puutteita ja ongelmia oli usein hyvin runsaasti, mikä tietysti nostaa myös rangaistuksia. Toisaal-

ta erityisen vakavia tekoja oli varsin vähän eikä hevosiin ollut kohdistettu erityisen raakaa väki-

valtaa, joten se voi osaltaan selittää lyhyempiä vankeusrangaistuksia. 

Nyt kun olen selvittänyt sen, millainen on aineistoni perusteella keskimääräinen rangaistus he-

vosiin kohdistuvasta eläinsuojelurikoksesta, on aika selvittää, minkälainen olisi tällainen keski-
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vertotapaus, josta noin 40–50 päiväsakon rangaistus on annettu.261 Koska erot tapauksissa oli-

vat varsin suuria, olen lähestynyt aihetta enemmän siltä kannalta, minkälaiset rangaistukset 

eivät mielestäni olleet linjassa muun rangaistuskäytännön kanssa. Ennen sitä on kuitenkin syytä 

nostaa esiin yksi tapaus, jossa sekä rangaistus että tapahtumat olivat hyvin keskimäärisiä.  

Tässä Kainuun käräjäoikeuden 14.11.2017 antamassa tuomiossa R 17/259 oli kyse siitä, että 

vastaaja oli jättänyt 10 hevosta vaille riittävää hoitoa, ravintoa ja mahdollisuutta liikuntaan. 

Hevoset olivat olleet laihoja mutta eivät kuitenkaan siinä kunnossa, että ne olisi pitänyt lopet-

taa. Hevosten pitopaikka ei ollut riittävän tilava, puhdas ja turvallinen. Puutteina mainitaan 

muun muassa puuteellinen ilmanvaihto ja rikkinäiset karsinat. Kovin suuria puutteita tai vaaroja 

ei kuitenkaan mainita. Esimerkiksi hoitamattomuudesta esimerkkinä oli se, että hevosten harjat 

olivat olleet takkuisia. Rangaistus tällaisesta toiminnasta oli 45 päiväsakkoa ja vuoden eläinten-

pitokielto. Tapaus vaikuttaa siis olevan hyvin keskimääräinen kaiken suhteen. Toisin poikkeuk-

sellista oli se, että karsinoiden ei ainakaan erikseen mainittu olevan likaisia. Lisäksi hevosten 

määrä oli myös hieman suurempi kuin suurimmassa osassa tapauksia.  

Varsin yleinen rangaistus eli 40 päiväsakkoa oli annettu myös Keski-Suomen käräjäoikeuden 

24.10.2018 antamassa tuomiossa R 18/1981. Siinä vastaajalla oli runsaasti eläimiä262 ja sekä 

pitopaikkojen puhtaus ja turvallisuus, eläinten riittävä ruokinta ja juottaminen, että eläinten 

hoitaminen oli laiminlyöty useilla eri tavoilla siten, että joitain eläimiä jouduttiin lopettamaan. 

Teko vaikutti kuitenkin muuhun aiheistoon verrattuna keskimääräistä vakavammalta, joten 

rangaistus herätti hieman ihmetystä. Toisaalta tekoaika oli varsin lyhyt, eli vain noin reilu vuosi, 

koska vastaaja oli tuomittu edellisen kerran noin vuotta aikaisemmin vastaavista ongelmista.263 

Yksi aineistosta tekemäni havainto olikin se, että eläinten kuolemalle ei annettu rangaistuksen 

mittaamisessa yleensä kovin suurta painoarvoa – ainakaan siinä mielessä, että tapauksista, jois-

sa eläimiä oli kuollut, olisi tullut erityisen kovia rangaistuksia. Koko aineistostani löytyi 12 tuo-

miota, joissa hevonen oli kuollut ja 16 joissa hevonen oli jouduttu lopettamaan. Näistä yhteensä 

28 tuomiosta seitsemässä oli tuomittu ehdollista vankeutta, suurimmassa osassa 30–60 päivää, 
 

261 Lukumäärällisesti sekä 30, 40, 50 ja 60 päiväsakon rangaistukset olivat suunnilleen yhtä yleisiä, joten silläkin 
perusteella olen katsonut, että 40–50 päiväsakkoa voisi olla ns. normaalirangaistus hevosiin kohdistuvasta eläin-
suojelurikoksesta.  
262 27–52 eläintä; koiria, kissoja, hevonen, vuohia, minisika ja siipikarjaa. 
263 Vaikka vastaaja oli aiemmin tuomittu 30 päivän ehdolliseen vankeuteen, hänelle ei ollut määrätty eläintenpito-
kieltoa, koska oli katsottu, että eläinten määrää oli vähennetty ja henkilökuntaa lisätty, eikä teossa ollut kyse aktii-
visesta vahingoittamisesta vaan eläinten huolenpidon laiminlyönnistä. 
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yhdessä 4 kuukautta ja yhdessä 7 kuukautta. 7 kuukauden tuomio sisälsi kuitenkin myös ratti-

juopumuksen, kulkuneuvon kuljettamisen oikeudetta ja huumausaineen käyttörikoksen, joten 

se ei ole suoraan verrattavissa muihin.264 4 kuukauden tuomio taas kohdistui varsin suureen 

määrään eläimiä, ja vastaaja oli jo aiemmin saanut tuomion eläinsuojelurikoksesta.265 Loput 20 

olivat saaneet sakkorangaistuksen, jonka suuruus vaihteli 35 päiväsakosta 100 päiväsakkoon 

keskiarvon ollessa 53 päiväsakkoa.  

Varsinkin 25–40 päiväsakon rangaistukset kiinnittivät aineistossa huomiota. Esimerkiksi jo edel-

lä mainitussa tapauksessa, jossa hevonen oli kuollut nääntymällä nälkään ja ruho oli jätetty li-

kaiseen pitopaikkaan, rangaistus oli 35 päiväsakkoa.266 Myös tapauksessa, jossa yksi hevonen oli 

nääntynyt ja toinen jouduttu lopettamaan, 40 päiväsakkoa katsottiin riittäväksi rangaistuksek-

si.267 Vertailun vuoksi 40 päiväsakon rangaistuksen on saanut myös tapauksessa, jossa ainoat 

puutteet olivat parin hevosen hoitamattomat kaviot ja pari teurastamolle lähetettyä tiineenä 

ollutta uuhta.268  

Silmiin pisti myös tapaus, jossa yhdeksästä hevosesta seitsemän oli jouduttu lopettamaan. Ran-

gaistus oli 80 päiväsakkoa, mikä on sinänsä enemmän kuin keskimäärin, mutta tuntuu aika pie-

neltä siihen nähden, että lopetettuja hevosia oli niinkin monta, ja lisäksi hevosten ja muiden 

eläinten hoidosta löytyi muitakin puutteita.269 Siinä mielessä rangaistukset näyttävät kuitenkin 

olleen johdonmukaisia, että pienempiä sakkorangaistuksia oli annettu tapauksissa, joissa teon 

kohteina ei ollut kovin suuri määrä eläimiä. Herää kuitenkin kysymys, kumpi on pahempi, se 

että useammat eläimet kärsivät pienemmistä puutteista vai se, että muutamat nääntyvät hi-

taasti kuoliaiksi?  

 
264 Kainuun Käräjäoikeus 28.9.2015 R 14/198 nro 140056.  
265 Varsinais-Suomen käräjäoikeus 18.12.2013 R 13/2717 nro 131911. Vastaajalla oli 18 hevosta, 12 lammasta, 
kaksi kanaa, kaksi vasikkaa, sika, kaksi ankkaa viisi koiraa, neljä kissaa ja 16 kania, jotka oli kaikki jätetty vaille tar-
peellista hoitoa ja ravintoa ja ainakin osalla oli kelvottomat pitopaikat.  
266 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 2.11.2018 R 18/199 nro 147772. Hevosen lisäksi vastaajalla oli koiria, jotka olivat 
hoitamattomia, aliravittuja ja likaisessa pitopaikassa. 
267 Pirkanmaan käräjäoikeus 11.8.2017 R 17/2200 nro 130266. Vastaajilla oli myös kolmas hevonen, joka oli pa-
remmassa kunnossa, koska sitä pidettiin aina vapaana.  
268 Pirkanmaan käräjäoikeus 5.4.2016 R 16/650 nro 114519. 
269 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 22.3.2019 R 19/151 nro 112539, Vaasan hovioikeus 30.9.2019 R 19/443 nro 
141573. Muita puutteita olivat mm. se, ettei hevosilla ei ollut ollenkaan pitopaikkaa eikä säänsuojaa eikä niiden 
harjauksesta, sisäloiskontrollista ja loislääkityksestä sekä rokotuksista ollut huolehdittu. Toisaalta täytyy ottaa 
huomioon, että hevoset oli lopetettu ilmeisesti osin ennaltaehkäisevästi, kun niiden ruokintaan ei ollut rahaa eikä 
niillä ollut pitopaikkaa.  
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Muuhun rangaistuskäytäntöön nähden varsin ankarana erottui puolestaan tapaus, joka ei var-

sinaisesti koskenut hevosia, koska syyte hylättiin hevosia koskevilta osin, mutta erosi niin mer-

kittävästi muusta aineistoni rangaistuskäytännöstä, että päätin nostaa sen esiin. Siinä vastaajat 

olivat jättäneet muutaman koiran asumaan taloon, josta olivat muuttaneet pois, mutta käyneet 

hoitamassa niitä satunnaisesti. Yhtä koiraa ei kuitenkaan ollut hoidettu, vaan se oli kuollut 

nääntymällä nälkään. Vastaajat saivat rangaistukseksi 7 kuukautta ehdollista vankeutta, toinen 

pysyvän ja toinen 10 vuoden eläintenpitokiellon.270 En sano, etteikö teko olisi omasta mielestä-

ni ollut julma ja moraalisessa mielessä rangaistus ansaittu, mutta muuhun rangaistuskäytän-

töön verrattuna tuomio oli selvästi ankarampi. Lähtökohtaisesti siitä, että päästää hevosen kuo-

lemaan nälkään, näyttää nimittäin edellä todetusti selviävän usein sakoilla. Tapauksissa, joissa 

vankeutta oli tullut, oli lähtökohtaisesti erittäin paljon puutteita kaikessa mahdollisessa.  

Toisaalta täytyy ottaa huomioon, että oma aineistoni kattaa vain tapaukset, joissa oli myös he-

vosia mukana. Täysin kattavaa kuvaa siitä, millainen rangaistuskäytäntö eläinten kuolemaan 

johtaneissa eläinsuojelurikoksissa yleensä on, minulla ei siis ole. Kirjallisuudesta, uutisista ja 

tuomioista, jotka sain niistä tuomioistuimista, jotka eivät erotelleet tuomioista valmiiksi hevosia 

koskevia tapauksia, minulle syntyi kuitenkin jonkinlainen käsitys siitä, millaisia muita eläimiä 

koskevat eläinsuojelurikokset yleensä ovat. Niiden perusteella sanoisin, ettei koiran kuolemaa 

ainakaan tulisi pitää niin paljon vakavampana kuin hevosen kuolemaa, että se selittäisi noin 

suurta eroa rangaistuksissa.271  

Yleisesti ottaen aineistossani esiintyvien eläinsuojelurikosten vakavuus vaihteli kuitenkin varsin 

pienistä puutteista aina siihen, että hevosia oli kuollut tai jouduttu lopettamaan. Näin ollen on 

selvää, että myös rangaistuksissa on vaihtelua. Aina erot tilanteiden vakavuudessa eivät kuiten-

kaan näyttäneet korreloivan rangaistusten kanssa.  

  

 
270 Itä-Uudenmaan käräjäoikeus 27.10.2020 R 20/2614 nro 140564. Tuomio ei ole lainvoimainen toisen vastaajan 
osalta, mutta hovioikeuden tuomiota ei ollut vielä saatavilla. Toisen vastaajan osalta 7 kk ehdollinen vankeus ja 10 
vuoden eläintenpitokielto on kuitenkin lainvoimainen.  
271 Koskela 2015 a, s. 2: Koskelan aineistossa tapauksessa, jossa henkilö oli muuttanut toiseen asuntoon ja jättänyt 
koiransa yksin entiseen asuntoonsa ilman vettä ja ravintoa sillä seurauksella, että koira oli kuollut ravinnon ja hoi-
don puutteeseen, rangaistus oli ollut 50 päiväsakkoa. 
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4.3 Eläintenpitokielto  

Eläintenpitokiellolla tarkoitetaan tuomioistuimen määräämää kieltoa omistaa, pitää tai hoitaa 

eläimiä taikka muuten vastata eläinten hyvinvoinnista. Kielto voi rikoslain 17 luvun 23 §:n 2 

momentin mukaan koskea määrättyjä eläinlajeja tai eläimiä yleensä. Tuomioistuin voi kuitenkin 

erityisistä syistä määrätä, että tuomittu saa edelleen omistaa kokonaan tai osaksi eläimiä, jotka 

eivät ole rikoksen kohteena ja jotka ovat hänen omistuksessaan päätöstä tehtäessä, jos niiden 

määritteleminen päätöksessä on mahdollista. Eläintenpitokieltoja tarkasteltaessa on hyvä pitää 

mielessä, että eläintenpitokielto ei ole rangaistus vaan turvaamistoimi, jonka tarkoitus on estää 

eläimiä joutumasta toistuvasti eläinsuojelurikoksen kohteeksi.272  

Rikoslain 17 luvun 23 §:n mukaan se, joka tuomitaan törkeästä eläinsuojelurikoksesta, on sa-

malla määrättävä eläintenpitokieltoon. Tuomioistuin voi kuitenkin jättää kiellon määräämättä, 

jos siihen on erityisen painavia syitä. Eläinsuojelurikoksesta tai lievästä eläinsuojelurikoksesta 

tuomittu voidaan määrätä eläintenpitokieltoon. Lisäksi eläintenpitokielto voidaan määrätä tie-

tyissä tilanteissa myös henkilölle, joka tuomitaan eläinsuojelurikkomuksesta tai eläinkuljetus-

rikkomuksesta ja jota voidaan pitää soveltumattomana tai kykenemättömänä huolehtimaan 

eläinten hyvinvoinnista.  

Eläintenpitokielto voidaan määrätä vähintään yhden vuoden määräajaksi tai pysyväksi. Pysy-

väksi eläintenpitokielto voidaan määrätä silloin, jos kieltoon määrättävä on syyllistynyt törke-

ään eläinsuojelurikokseen, kieltoon määrättävälle on aiemmin lainvoimaisesti tuomittu määrä-

aikainen eläintenpitokielto tai kieltoon määrättävän terveydentila on heikko ja häntä on pidet-

tävä pysyvästi kykenemättömänä tai soveltumattomana omistamaan, pitämään tai hoitamaan 

eläimiä taikka muuten vastaamaan niiden hyvinvoinnista.273 

Aineistoni perusteella jonkinlainen eläintenpitokielto oli määrätty hieman yli puolessa tapauk-

sista.274 Eläintenpitokiellon keskimääräinen pituus perusmuotoisissa eläinsuojelurikoksissa, joi-

 
272 Koskela 2017, s. 25. 
273 Eläintenpitokiellosta tarkemmin esim. Heikkilä 2018, Koskela 2015 b, Frände 2005, s. 360. 
274 Aineistossani oli 72 perusmuotoista eläinsuojelurikosta vuosilta 2015–2020. Niistä 42 tapauksessa oli määrätty 
eläintenpitokielto. Koskela-Laine 2012, s. 30: Keskimäärin kielto määrätään 43 prosentissa eläinsuojelurikoksia. 
LaVM 3/1998 s. 19: Määrät vaikuttavat aika pieniltä siihen nähden, että lakivaliokunta on aikanaan todennut mie-
tinnössään, että silloin kun henkilön näytetään syyllistyneen eläinsuojelurikokseen, selkeänä pääsääntönä pitää 
olla henkilön tuomitseminen menettämään oikeutensa pitää eläimiä. 
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den kohteena oli myös hevosia, oli noin 3,5 vuotta.275 Lisäksi pysyviä eläintenpitokieltoja oli 

määrätty kaksi. Törkeissä eläinsuojelurikoksissa, joita oli aineistossa yhteensä kuusi, kielto oli 

määrätty kolmessa tapauksessa pysyväksi ja lopuissa kolmessa pituudet olivat noin 5, 10 ja 15 

vuotta.276 Lieviä eläinsuojelurikostuomioita, joissa eläintenpitokielto olisi määrätty, ei löytynyt 

aineistostani lainkaan.  

Eläinsuojelurikkomuksista kielto määrättiin vain harvoin. Eläinsuojelurikkomuksia, joissa kielto 

oli määrätty, löytyi aineistostani vain kaksi.277 Kieltojen pituudet olivat 2 ja 5 vuotta. Siihen 

nähden, että keskimääräinen eläintenpitokielto hevosiin kohdistuneessa perusmuotoisessa 

eläinsuojelurikoksessa näytti aineistoni perusteella olevan vain hieman päälle 3 vuotta, 5 vuo-

den kielto eläinsuojelurikkomuksesta kuulostaa varsin ankaralta. Tätä kieltoa ei ollut kuitenkaan 

määrätty koskemaan muita eläimiä kuin hevosia, ja niitäkin se koski vain siltä osin kuin hevos-

ten määrä ylittää neljä. Näin ollen kiellolla ei ollut muuta käytännön vaikutusta kuin se, että 

vastaaja ei saanut pitää hevosia, joille hänellä ei ollut asianmukaisia tiloja.278  

Välillä perustelut sille, miksi eläintenpitokieltoa ei määrätty, vaikuttivat hieman erikoisilta siihen 

nähden, mikä kiellon tarkoitus on. Esimerkiksi se, että eläimet olivat lapsille rakkaita,279 ja se, 

että vastaajan ansiot olivat kiinni eläimissä, olivat joissain tapauksissa perusteluna sille, ettei 

kieltoa määrätty. Sinänsä on ymmärrettävää että se, että kiellosta aiheutuu todellisuudessa 

suurempaa haittaa kuin vain harmi siitä, ettei saa pitää eläimiä, on otettu huomioon. Toisaalta 

toiminnan ammattimaisuus ei kuitenkaan estä sitä, etteivät eläimet jatkossa joutuisi vastaavien 

rikosten kohteiksi. Tämä näkyi myös aineistossani. Eräässäkin tapauksessa oli käynyt niin, ettei 

eläintenpitokieltoa ollut määrätty ilmeisesti lainkaan ensimmäisellä kerralla, kun vastaaja tuo-

mittiin eläinsuojelurikoksesta, ja toisellakin kerralla kielto määrättiin vain rajoitettuna. Kolman-

nella kerralla kielto lopulta määrättiin kaikkia eläimiä koskevana, vaikka muun muassa hevosia 

 
275 Noin 41 kuukautta. 
276 Tarkalleen 61, 120 ja 180 kk.  
277 Yhteensä eläinsuojelurikkomuksia oli yhdeksän vuosilta 2015–2020. 
278 Satakunnan käräjäoikeus 11.11.2015 R 15/1828 nro 148237.  
279 Kanta-Hämeen käräjäoikeus 9.6.2015 R 14/1440 nro 125718. Syyttäjä oli syyttänyt vastaajaa törkeästä eläinsuo-
jelurikoksesta ja vankeusrangaistus oli varsin ankara, 4 kk ehdollista, mutta kieltoa ei silti määrätty. Toisaalta teko 
oli tuomittu tavallisena eläinsuojelurikoksena, ja tekijä oli luopunut kanojen pidosta. Hevosten riittämättömän 
ruokinnan lisäksi vakavin puute oli nimittäin se, että viisi kanaa oli kuollut.  
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olisi tarvittu maatilan töissä.280 Monissa tapauksissa kielto kuitenkin tuli jo ensimmäisellä kerral-

la ja ainakin edellä mainittuun verrattuna suhteellisen vähäisistä puutteista.  

Kynnys kiellon määräämiselle vaikutti olevan varsin korkealla myös esimerkiksi tapauksessa, 

jossa rangaistus oli varsin ankara, 80 päiväsakkoa, mutta eläintenpitokielto jätettiin silti mää-

räämättä siksi, koska asiassa ei ollut tullut ilmi, että eläimet olisivat olleet erityisen huonossa 

kunnossa tai niitä olisi jouduttu lopettamaan. Lisäksi eläinten pitäminen liittyi osittain ansiotoi-

mintaan. Koska rangaistus oli varsin ankara muihin verrattuna, ja puutteita eläintenhoidossa 

esiintyi runsaasti eri osa-aluilla, myös eläinten perustarpeista huolehtimisessa, perustelusta 

syntyi sellainen kuva, että eläintenpitokiellon määrääminen olisi vaatinut suunnilleen sitä, että 

eläimet olisivat olleet siinä kunnossa, että ne olisi pitänyt lopettaa.281  

Toisaalta eläintenpitokielto voidaan määrätä ainoastaan syyttäjän vaatimuksesta. Aina kieltoa 

ei ollut edes vaadittu, vaikka siihen olisi ollut aihetta. Näin oli esimerkiksi tapauksessa, jossa 

rangaistus oli 60 päivää ehdollista vankeutta ja puutteita oli pitkä lista puolen metrin lantaker-

roksesta heikkoon ruokintaan ja eläimen ontumiseen. Lisäksi jo heti teonkuvauksen alussa to-

detaan, että eläimiä on ollut liiallinen määrä käytettävissä oleviin resursseihin nähden.282 Näin 

ollen olisi voinut olla perusteltua asettaa ainakin sellainen eläintenpitokielto, joka rajoittaa 

eläinten määrän sellaiseksi, että niistä kyetään huolehtimaan. Näin oli tehty joissain tuomioissa.  

Yleisesti ottaen tuomioissa oli usein kyse siitä, että resurssit eivät riittäneet sellaisen eläinmää-

rän ylläpitämiseen, joka vastaajalla oli hoidossa. Elleivät puutteet olleet erityisen vakavia, tällai-

sissa tapauksissa saatettiin katsoa, että eläintenpitokiellolle ei ole perusteita, koska vastaaja ei 

ole täysin kykenemätön huolehtimaan eläimistä. Sen sijaan, että kieltoa ei määrätä ollenkaan, 

tällaisissa tapauksissa saattaisi olla perusteltua määrätä kieltoja, jotka rajoittavat eläinten mää-

rän sellaiseksi, että vastaajan voidaan realistisesti ajatella selviytyvän niiden hoidosta. Monessa 

tapauksessa ongelma tuntui nimittäin olevan se, ettei vastaaja itse ymmärtänyt sitä, että hänen 

 
280 Etelä-Karjalan käräjäoikeus 30.5.2018 R 18/2774 nro 123429: Hevosten lisäksi teon kohteena oli ollut runsas 
määrä muita eläimiä. Eläimet olivat kärsineet muun muassa ravinnon ja veden puutteesta, osa eläimistä oli ollut 
liian laihoja tai kuivuneita, eläimet ja niiden pitopaikat olivat olleet hyvin likaisia ja sairaat eläimet olivat jääneet 
vaille hoitoa. Tilanteessa vaikutti olevan pielessä suunnilleen kaikki mikä voi. Kaikki naudat, hevoset, lampaat ja 
kanat oli lopetettu eläinsuojelulain 44 §:n mukaisella päätöksellä. Kuvaavaa on, että vastaajan katsottiin rikkoneen 
yhteensä 51 eläinsuojelulain tai sen nojalla annetun asetuksen pykälää. 
281 Keski-Suomen käräjäoikeus 26.3.2018 R 17/1579 nro 112178. 
282 Pirkanmaan käräjäoikeus 31.10.2018 R 18/3604 nro 147141. Hevosia oli 26, aaseja kolme, vuohia kolme ja nau-
toja yksi. Ks. lisää esim. sivuilta 50 ja 52. 
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tilansa eivät riitä niin suurelle eläinmäärälle, eikä yhden ihmisen ei ole mahdollista huolehtia 

hyvin sellaisesta määrästä eläimiä. Vaikka eläinten määrää olisi tuomiohetkellä vähennetty, jos 

ongelmaa ei itse näe, saattaa helposti ajautua hetken päästä taas keräilemään lisää eläimiä. 

Kaiken kaikkiaan eläintenpitokiellot olivat yleensä suhteellisen lyhyitä, keskimäärin muutamia 

vuosia. Yli 5 vuoden eläintenpitokieltoja oli vain muutama. Herääkin kysymys, millaisissa tilan-

teissa erityisen pitkiä kieltoja oli määrätty. Olivatko tilanteet jotenkin erityisen vakavia? Pysyviä 

eläintenpitokieltoja oli aineistoni tuomioissa määrätty lähtökohtaisesti vain eläinsuojelurikos-

ten uusijoille. Yhdessä tapauksessa kielto määrättiin kuitenkin suoraan pysyväksi sillä perusteel-

la, että kyseessä oli törkeä eläinsuojelurikos ja tuomioistuin katsoi, että vastaajat olivat ammat-

timaisesti eläimiä pitäessään laiminlyöneet eläinsuojeluvelvoitteitaan tahallaan ja pitkäkestoi-

sesti. Eläimiä oli ollut huomattavan suuri määrä ja teko oli kohdistunut useampaan eläinlajiin.283  

Toinen aineistoni pitkistä määräaikaisista kielloista, 10 vuoden eläintenpitokielto, oli määrätty 

myös sillä perusteella, että aiempaa eläintenpitokieltoa ei ollut noudatettu.284 15 vuoden eläin-

tenpitokielto koski puolestaan ainoastaan hevosia ja määrättiin siksi, että menettely oli ollut 

vakavaa ja pitkäaikaista sekä osoittanut vastaajan olevan kykenemätön huolehtimaan hevosten 

hyvinvoinnista.285 Vaikka tapaukset olivat vakavia, eivät ne vaikuttaneet muuhun aineistoon 

nähden mitenkään erityisen vakavilta. Useissa vastaavissa tapauksissa määrättiin huomattavasti 

lyhyempiä kieltoja tai kieltoa ei määrätty ollenkaan. 

Kuten rangaistuksia koskevassa luvussa on todettu, rangaistukset vaihtelivat paljon, eivätkä ne 

aina tuntuneet olevan suhteessa tekoon. Eläintenpitokieltojen kohdalla vaihtelu vaikutti kuiten-

kin olevan vielä suurempaa ja sattumanvaraisempaa. Vaihtelua tuntui olevan sekä suhteessa 

itse tekoon että siitä annettuun rangaistukseen.  

  

 
283 Keski-Suomen käräjäoikeus 7.4.2020 R 19/1641 nro 114004. Koiria oli enimmillään 37, lampaita 92 ja hevosia 
noin 30. Puutteita oli erittäin runsaasti muun muassa eläinten pitopaikoissa, perushoidossa, ruokinnassa, liikutta-
misessa ja sairauksien hoidossa.  
284 Pohjois-Savon käräjäoikeus 22.6.2017 R 17/644 nro 125978.  
285 Etelä-Savon käräjäoikeus 2.12.2016 R 16/506 nro 150835. Ks. lisää esim. sivuilta 58 ja 61. 
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5 LOPUKSI 

Kaiken kaikkiaan aineiston perusteella syntyi varsin selkeä kuva siitä, millaisia tuomioistuimiin 

asti päätyvät hevosiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset tyypillisesti ovat. Suurimmassa osassa 

tuomioista oli kyse siitä, että hevosten hoito ja pitopaikkojen ylläpito oli laiminlyöty tavalla tai 

toisella. Erilaisia pieniä puutteita oli paljon. Yleisimpiä hevosten hoitoon liittyviä ongelmia olivat 

puutteet hevosten ruokinnassa ja vedensaannissa, kavioiden hoidossa, puhtaudessa, sairauk-

sien hoidossa sekä riittävässä ulkoilutuksessa ja liikunnantarpeen tyydyttämisessä. Yleisimpiä 

pitopaikkoihin liittyviä ongelmia olivat liian likaiset, vaaralliset ja pienet pitopaikat sekä puut-

teelliset säänsuojat. Vain muutamissa tuomioissa oli kyse jostain muusta kuin hevosten hoidon 

tai pitopaikkojen ylläpidon laiminlyömisestä. Nämä muutamat tuomiot koskivat jollain tavalla 

hevosten väkivaltaista tai liian kovakouraista kohtelua. 

Vaikka aineistosta oli selvästi havaittavissa tietty profiili, millaisia hevosiin kohdistuvat eläinsuo-

jelurikokset käräjä- ja hovioikeuksien tuomioiden perusteella ovat, en usko sen olevan koko 

totuus siitä, millaisen eläinsuojelu- ja rikoslain vastaisen toiminnan kohteeksi hevoset joutuvat. 

Todennäköisesti tulokset kertovat enemmän siitä, millaisesta toiminnasta tekijät saadaan kiinni, 

millaisista teoista on mahdollista saada riittävästi näyttöä ja millaiset teot ylipäätään halutaan 

viedä rikosprosessiin. Esimerkiksi hevosurheiluun liittyy kuitenkin varmasti paljon myös sellaista 

toimintaa, joka voisi täyttää vähintään eläinsuojelurikkomuksen tunnusmerkistön, mutta sitä ei 

vain tunnisteta, haluta tunnistaa tai siihen ei haluta puuttua. 

Varsinaiseen päätutkimuskysymykseeni eli siihen, miten eläinsuojelurikospykäliä tulisi tulkita 

hevosiin kohdistuvissa tapauksissa, en odottanutkaan löytäväni mitään selkeää ja yksiselitteistä 

vastausta, sillä kysymys on jo itsessään hyvin laaja. Toivoin kuitenkin löytäväni edes jonkin ai-

neistosta muodostuneen kategorian kohdalla yhtenäisen linjan siitä, milloin teot on katsottu 

rangaistaviksi. Minkään kategorian kohdalla en kuitenkaan voi sanoa, että olisin löytänyt kovin 

yhtenäistä linjaa siitä, millaiset teot oli katsottu rangaistaviksi ja millaiset ei. Harkinta oli hyvin 

tapauskohtaista ja tuomioiden lopputulokset olivat varsinkin rangaistuksen määrässä mitattuna 

varsin vaihtelevia samankaltaisissakin tapauksissa.286  

 
286 Yksi syy sille, miksi oli hankala selvittää rangaistavuuden rajaa yksittäisten puutteiden kohdalla, oli se, että osas-
sa tuomioista tekoja oli ilmeisesti katsottu enemmän kokonaisuutena ja osassa jokainen osateko oli arvioitu erik-
seen. Esimerkiksi jos kaviot olivat hoitamatta, joissain tuomioissa saatettiin todeta, että kavioiden hoitamatto-
muutta ei voida pitää törkeän huolimattomana eikä sitä voida lukea vastaajan syyksi, vaikka muita puutteita luet-
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Kaiken kaikkiaan aineistosta oli kuitenkin havaittavissa, että tuomio tuli helpommin sellaisissa 

eläinten perustarpeisiin liittyvissä ongelmissa, jotka ovat ymmärrettävissä ilman eläimiin liitty-

vää erityisosaamista. Esimerkiksi yleensä ei ollut epäselvää, etteikö nälkä tai jano aiheuttaisi 

eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, vaikka niihin – tai lähinnä niiden todistami-

seen – liittyikin omia ongelmia. On kuitenkin hankala sanoa, johtuuko tämä siitä, että vakavim-

mat ongelmat tai puutteet ovat yleensä sellaisia, että kuka tahansa voi havaita eläinten kärsi-

vän, vai eikö sellaisia ongelmia, jotka vaativat enemmän ymmärrystä eläimistä, tunnisteta niin 

helposti riittävän vakaviksi.287  

Yleisenä havaintona voidaan myös todeta, että vaikka eläinsuojelusäännöksissä olisikin yksityis-

kohtaisia vaatimuksia hevosten hoidolle tai pitopaikoille, kovin pienet puutteet näiden vaati-

musten täyttämisessä eivät johda eläinsuojelurikostuomioon. Eläinsuojelurikokseen – edes 

eläinsuojelurikkomukseen – ei siis pääse syyllistymään vahingossa tai pienellä lipsahduksella. 

Puutteet olivat yleensä niin suuria, että eläimistä mitään tietämätönkin havaitsisi ne todennä-

köisesti ainakin jonkinlaisiksi ongelmiksi. Lisäksi puutteet olivat lähes aina tulleet eläintenpitä-

jän tietoon viimeistään eläinsuojelutarkastusten ja niissä annettavien ohjeiden ja määräysten 

myötä, joten siinä mielessä kyse oli tietoisesta toiminnasta. 

Rangaistuksista yleinen havainto oli, että ne vaihtelivat varsin paljon, ja eläintenpitokiellot vielä 

enemmän. Yleisin rangaistus aineistoni tuomioissa oli kuitenkin noin 40–50 päiväsakon sakko-

rangaistus. Vertailu yleiseen oikeuskäytäntöön kaikkia eläimiä koskevissa eläinsuojelurikosasi-

oissa oli lähinnä suuntaa antavaa johtuen eroista vertailuaineistoissa ja laskentatavoissa. Aineis-

toni perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että rangaistukset ovat hieman keskimääräistä anka-

rampia eläinsuojelurikoksissa, joissa kohteena on myös hevosia. Elleivät erot johdu pelkästään 

eroista aineistoissa ja muissa vastaavissa tekijöissä, syy hieman kireämmille sakkorangaistuksille 

saattaa olla se, että hevosia koskevissa tapauksissa oli yleensä mukana varsin paljon eläimiä ja 

toiminnassa oli usein runsaasti erilaisia puutteita.  

 
tiinkin, mutta osassa tuomioista useita yhtä pieniä puutteita saatettiin pitää kokonaisuutena törkeän huolimatto-
mana toimintana. 
287 Luultavasti kyse on suurimmaksi osaksi siitä, että isot ongelmat ovat helposti havaittavia, mutta joidenkin tuo-
mioiden kohdalla heräsi kuitenkin kysymys, ovatko asiaa käsitelleet viranomaiset ymmärtäneet riittävästi asiasta. 
Esimerkiksi yhdessä tuomiossa käytettiin tammoista nimitystä naaraspuoleinen hevonen. Toki taustalla voi olla 
jokin muukin syy kuin se, ettei kirjoittaja ole tiennyt, että naaraspuoleisia hevosia kutsutaan tammoiksi, mutta 
ensimmäinen ajatus oli väkisinkin se, että jos henkilön tieto hevosista on tuolla tasolla, saattaa olla hankala ym-
märtää myöskään niiden tarpeita. 
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Toisaalta vankeusrangaistukset olivat lyhyempiä kuin eläinsuojelurikoksissa keskimäärin. Yksi 

syy tälle voi olla se, että tuomioiden joukossa oli hyvin vähän erityisen julmalta vaikuttavia teko-

ja. Mitään täysin järjetöntä, tahallista eläinten kidutusta ei ollut havaittavissa. Toisaalta rangais-

tuksissa kiinnitti huomiota se, ettei eläinten kuolemalle annettu yleensä kovin suurta painoar-

voa rangaistuksen mittaamisessa – ainakaan siinä mielessä, että rangaistukset olisivat olleet 

näissä tapauksissa selvästi korkeampia kuin muissa.  

Entä sitten hevosalaan liittyvät ongelmat, joihin johdannossa viittaan? Mitä annettavaa aineis-

tollani oli niiden suhteen? Ensimmäinen esiin nostettu ongelma oli se, miten pieniä kotitalleja 

pitävien harrastajien taidot riittävät hyvään hevosten pitoon. Notaaritutkielmaani tehdessäni 

pohdin, että yksi syy tuomioiden taustalla saattaa olla myös osaamattomuus, sillä suurin osa 

tapauksista keskittyi pieniin, parin hevosen kotitalleihin. Uuden, laajemman aineistoni valossa 

tuomioiden taustalla olevat ongelmat näyttävät kuitenkin enemmän resurssien puutteesta kuin 

varsinaisesti osaamisesta johtuvilta. Tuskinpa tallin siivoamattomuuden syynä on se, ettei tie-

dettäisi, että se pitää siivota. Tai vähäisen ruokinnan syynä se, ettei tiedettäisi, että hevoselle 

pitää antaa enemmän ruokaa – ainakaan sen jälkeen, kun asiasta on jo huomautettu.  

Jonkinlaista osaamattomuutta aineistossa oli kuitenkin havaittavissa. Esimerkiksi lievemmät 

ongelmat kavioiden hoidossa saattavat ainakin osittain selittyä sillä, ettei ole tunnistettu, että 

kaviot ovat kasvaneet liikaa ja ne täytyisi hoitaa. Jonkin verran ongelmia oli myös hevosten kä-

sittelyssä. Esimerkiksi yhdessä tuomiossa vastaajat eivät uskaltaneet käsitellä hevosta, ja se oli 

siksi jäänyt vaille hoitoa.288 Toisessa tapauksessa hevosten omistaja ei puolestaan kyennyt ot-

tamaan yhtä hevosistaan kiinni ollenkaan ja toisen vain pitkän puukepin avulla.289 Lisäksi yhdes-

sä tuomiossa todetaan, että vastaajat eivät itse kyenneet ulkoiluttamaan hevosiaan.290 Nämä 

eivät kuitenkaan olleet mitenkään laajamittaisia ongelmia, ja pääsääntöisesti osaamattomuu-

desta aiheutuvat ongelmat ovat varmasti korjattavissa antamalla neuvoja tai määräyksiä eläin-

suojelutarkastusten yhteydessä. Jos näitä neuvoja ei noudateta, kyse lienee enemmän halut-

tomuudesta noudattaa niitä kuin osaamattomuudesta. 

 
288 Itä-Suomen hovioikeus 10.11.2011 R 11/164 nro 947. 
289 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 2.2.2016 R 15/1911 nro 104717. Ks. lisää esim. sivulta 38. 
290 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus 21.10.2015 R 15/920 nro 144700. Tuomiossa todetaan, että vastaajien kyky 
ulkoiluttaa hevosiaan oli testattu kahdella hevosella. Se ei ollut onnistunut. Sen tarkemmin ei ole kuitenkaan avat-
tu sitä, mitä tämä tarkoittaa. Oletan, että vastaajat eivät pärjänneet hevosilleen.  
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Toisaalta tekojen taustalla ei ollut niinkään se, että eläimille olisi tarkoituksella haluttu aiheut-

taa jotain pahaa, vaan usein niiden pito oli syystä tai toisesta käynyt liian kalliiksi tai raskaaksi ja 

hoito päässyt laskemaan rangistavalle tasolle. Tämä koski sekä suurempia että pienempiä talle-

ja. Monessa tapauksessa vastaajat olivat yliarvioineet oman jaksamisensa ja ottaneet siihen 

nähden selvästi liikaa eläimiä. Eräässäkin tapauksessa suuren tallin toiminta pyöri käytännössä 

lähes kokonaan asiakkaiden ja muutaman vapaaehtoisen voimin, eikä omistaja itse edes käynyt 

tallilla säännöllisesti.  

Mitä taas hevosten väkivaltaiseen tai liian kovakouraiseen kohteluun tulee, ongelmia varmasti 

löytyy. Lainsäädäntö kieltää eläimen liiallisen rasittamisen, kohtuuttoman ankaran kurissa pi-

tämisen ja kouluttamisen sekä liian kovakouraisen käsittelyn. Periaatteessa tällaisesta toimin-

nasta voitaisiin rangaista. Käytännössä se on kutenkin hankalaa, sillä ensinnäkään toimintaa ei 

yleensä näe kukaan sellainen, joka olisi valmis todistamaan asiasta oikeudessa. Toisekseen vaik-

ka toiminta pystyttäisiinkin todistamaan, sen todistaminen, että teko on eläinsuojelulain vastai-

nen ja aiheuttanut hevoselle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, lienee monessa tapauk-

sessa vielä hankalampaa. Ei nimittäin ole olemassa yhtä yhtenäistä näkemystä siitä, mikä on 

hevosten liian kovakouraista kohtelua. Jos jää varteenotettava epäily siitä, että teko ei ole 

eläinsuojelulain vastainen tai ei aiheuta eläimelle tarpeetonta kärsimystä, kipua tai tuskaa, ei 

vastaajaa voi tuomita eläinsuojelurikoksesta.291 Oman lisänsä aiheeseen tuo urheilun itsesään-

telyjärjestelmä, jonka kautta voi myös saada sanktioita eläinten huonosta kohtelusta.  

Lopuksi täytyy muistaa, että raja moraalisesti väärän teon ja rikosoikeudellisesti rangaistavan 

rikoksen välillä ei ole yleensä sama. Osa eläinten hyvinvointiin liittyvästä keskustelusta onkin 

varmasti enemmän moraalista keskustelua siitä, kohdellaanko hevosia niin hyvin kuin pitäisi. 

Rikosoikeudellisen rangaistavuuden raja ei voi olla siellä, missä hevosten kohtelu on optimaali-

sinta asiantuntijoiden mielestä, vaan se on lähempänä sitä, missä vähimmäisvaatimukset he-

vosten hyvinvoinnille täyttyvät. Lähtökohtaisesti jokaisen lienee silti syytä pyrkiä omassa toi-

minnassaan parempaan. Ja vaikka kaikesta hevosten huonosta kohtelusta ei olekaan syytä ran-

gaista rikosoikeudellisesti, myös rikosoikeudellisilla rangaistuksilla voisi olla enemmän käyttöä 

hevosten huonoon kohteluun liittyvissä tapauksissa. 

 
291 Könönen 2006, s. 93. 


