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Viite Valtion harkinnanvaraiset avustukset rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten 
hoitotoiminnan järjestämiseksi 

 

Myönnetyt avustukset 

 Valtion vuoden 2021 talousarvion määrärahaa 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot) on 
varattu vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidon järjestämiseksi. Määrärahaa 
jaetaan tälle toiminnalle valtionavustuksina.  

  
    Jokaiselle avustusta hakeneelle on tehty yksilöity päätös, joka sisältää päätöksen perustelut sekä 

myönteisen avustuspäätöksen osalta avustuksen käyttöä ja raportointia koskevan ohjeistuksen. 
Avustuksen myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja sen valvonnassa, tarkastuksessa sekä 
mahdollisessa palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia 
(688/2001). 

 
 Ylijohtaja   Tarja Haaranen 
 
 
 
 Erityisasiantuntija  Roosa Atula 
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Liite 1. Myönnetyt avustukset 

 
Hakija  Myönnetty avustus   

Korkeasaaren 
eläintarhan säätiö sr 

60 000 €  

SEY Suomen 
Eläinsuojeluyhdistysten 
liitto ry 

27 900 €  

Pääkaupunkiseudun 
Eläinsuojeluyhdistys ry 

34 800 €  

Villieläinhoitola Nordic 
Wildlife Care 

25 000 € 

Pyhtään Lintuhoitola ry 40 000 € 

Heinolan kaupungin 
lintutarha 

30 000 €  
 

  217 700 €  
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Liite 2. Perustelut  

 
Avustuksen kohteena on rauhoitettujen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminta. 
Hakemuksia saapui yhteensä kuudelta eri taholta. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry haki 
avustusta jäsenyhdistystensä puolesta, pois lukien Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistys ry, joka 
haki itsenäisesti avustusta. Hakemukset arvioitiin hakulomakkeiden ja liitteiden pohjalta. Puutteellisiin 
hakemuksiin pyydettiin täydennystä.  
 
Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain nojalla ovat:  

 
• käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys  
• valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta  
• tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä  
• avustuksen kilpailuneutraalisuus.  

 
Myönteisen päätöksen edellytyksenä oli hakuilmoituksen mukaisesti käytännössä osoitettu kokemus ja 
osaaminen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidosta, sekä erinomainen asiantuntemus 
avustuksen kohteena olevasta toiminnasta. 
 
Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen kohteena olevan 
toiminnan kuluista. 
 
Myönnettävä avustuksen määrä perustuu haettuun avustuksen määrään ja harkintaperusteisiin. 
Avustusta harkittaessa otettiin huomioon hakijan edellytykset hakemuksen kohteena olevan toiminnan 
järjestämiseksi, yhteisön maantieteellinen kattavuus sekä toiminnan vaikuttavuus. Vaikuttavuutta arvioitiin 
muun muassa hoidettavien eläinten määrällä sekä luontoon palautettavien eläinten määrällä. Lisäksi 
harkinnassa otettiin huomioon avustuksen tarpeellisuus suhteessa avustuksen kohteena olevaan 
toimintaan sekä yhteisön talouteen ja muihin tukiin nähden. 
 
Jokaiselle hakijalle tehdään yksilöity oikaisukelpoinen päätös, joka sisältää perustelut sekä myönteisen 
päätöksen osalta tuen käyttöä, maksamista ja raportointia koskevan ohjeistuksen. 
 
Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja sen valvonnassa, tarkastuksessa sekä 
mahdollisessa palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). 
Hallintoasioiden menettelyllistä suorittamista ohjaa hallintolaki (434/2003). Muutoksenhaussa 
noudatetaan lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). 
 

 
 

 

 


