
 
Tarjouspyyntö irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen ja 
muiden seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä 

 
Laitilan kaupunki pyytää tarjousta eläinsuojelulain (247/1996) 15 
§:n mukaisen tilapäisen hoidon järjestämisestä kaupungin alueel-
la tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen 
hoidon järjestämisestä.  
 
Tilaajalla tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä Laitilan kaupunkia 
ja palveluntarjoajalle tarjouksen jättänyttä toimijaa. 

 
Hankinnan kuvaus 
   

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueel-
laan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen se-
kä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten 
(jatkossa talteen otetut eläimet) tilapäisen hoidon järjestämisestä. 
Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, 
minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai 
lopettaa eläin. 

 
Eläimen omistajalta tai haltijalta voidaan periä korvaus eläimen 
talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutu-
neista kustannuksista. 
 
Laitilan kaupungin alueella arvioidaan olevan tarve noin 130 koi-
ran ja kissan talteenottoon vuodessa. Kissoja talteen otetuista 
eläimistä on noin puolet. Hoitopäiviä (pääasiassa kissojen) on 
keskimäärin 27 kuukaudessa. Eläinten (kissojen) lopetuksia on 
vuosittain noin 30. Muita seuraeläimiä voi tulla talteen otettavaksi 
satunnaisesti. Hoitotarvetta voi jossain määrin olla myös eläinsuo-
jelullisista syistä talteen otetuille pienikokoisille eläimille. 

 
Kysymyksessä on pienhankinta. Hankinnan arvo ei ylitä julkisista 
hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysar-
voa. 

 
Sopimuskausi 

Sopimus on voimassa 1.1.2022 – 31.12.2024. Sopimusta voidaan 
jatkaa 1+1+1 kolmella (3) optiovuodella ajalla 1.1.2025-
31.12.2027. Optiovuosien käytöstä päätetään erikseen viimeis-
tään neljä kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kunkin 
optiovuoden osalta erikseen.  



Tarjouspyynnön ehdot 
 
Eläinhoitolaa koskevat määräykset 
   
Toimitilat Palveluntuottajan tulee tarjota asianmukaiset ja riittävät tilat sekä 

välineet toiminnalle. Toimitilojen tulee sijaita Laitilan alueella tai 
korkeintaan 65 kilometrin päässä Laitilan keskustasta mitattuna.  
Toimitilojen tulee olla käytettävissä sopimuskauden alkaessa. 

 
Hoitopaikassa tulee olla riittävästi tiloja varattuna koirille ja kissoil-
le. Lisäksi hoitopaikan tulee tarvittaessa pystyä järjestämään asi-
anmukaiset tilat myös muille pienikokoisille seura- ja harrastus-
eläimille. Jos hoitoa tarvitsevien eläinten lukumäärä ylittää käytet-
tävissä olevat tilat, sitoutuu tarjoaja kustannuksellaan sijoittamaan 
ylimääräiset eläimet muihin vaatimukset täyttäviin hoitolaitoksiin. 
 
Eläinten pitoon tarkoitettujen häkkien tai muiden vastaavien tilojen 
tulee olla puhdistettavissa ja desinfioitavissa siten, että sairauk-
sien ja loisten tarttuminen eläimestä toiseen pystytään ehkäise-
mään.  
 
Eläinhoitola ympäristöineen on pidettävä siistissä kunnossa. 
Eläinhoitolan toiminnasta ei saa aiheutua haittaa naapurustolle, 
teiden käytölle, ympäristölle eikä terveydelle.   
 
Tilojen ja olosuhteiden tulee täyttää niille eläinsuojelulainsäädän-
nössä asetetut vaatimukset. Näistä säädetään eläinsuojelulaissa 
(247/1996 muutoksineen), eläinsuojeluasetuksessa (396/1996 
muutoksineen) sekä valtioneuvoston asetuksessa koirien, kisso-
jen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelus-
ta (647/2010) sekä lemmikkieläinten suojelua koskevassa eu-
rooppalaisessa yleissopimuksessa, joka on saatettu voimaan 
asetuksella 540/1992. 
 

Henkilöstö 
Käytännön eläinhoitotyöstä vastaavalla tulee olla vähintään eläin-
tenhoitajan ammattitutkinto tai vähintään kahden vuoden kokemus 
eläinhoitolatyöstä. 

 
Henkilökunnalla tulee olla riittävä suomen kielen taito.  

   
Muuta  

Palveluntarjoajalla on oltava käytössään puhelin ja sähköposti, 
josta kadonneita eläimiä voidaan tiedustella hoitopaikan auki-
oloaikoina. Palveluntarjoajan on ilmoitettava talteen otetuista 
eläimistä omilla internet-sivuillaan ja/tai internetin sosiaalisen 
median foorumeilla. Ilmoituksessa on oltava kuva eläimestä. 
Palveluntarjoajan on myös vastaanotettava ilmoituksia kadon-
neista eläimistä ja tarpeen mukaan välitettävä tietoa niistä. Tie-
dot tulee pitää päivittäin ajan tasalla.   



  
   

  Palveluntarjoajalla on oltava sirulukija. 
 
 
Eläinten tuominen ja nouto 
 

Noutoa vaativat löytöeläimet palveluntarjoaja noutaa ilman tar-
peetonta viivytystä tarkoitukseen soveltuvalla autolla ja sen si-
sään tai perään sijoitettavalla omistamallaan kuljetusvälineellä 
pääsääntöisesti itse, ellei asiakkaalla ole mahdollisuutta toimit-
taa eläintä palveluntarjoajalle. Tarjoajalla tulee olla valmius ot-
taa vastaan toimipaikassaan eläinsuojeluvalvojien (poliisi, 
eläinlääkäri, terveystarkastaja) tuomia Laitilan kaupungin
 alueen eläinsuojelullisista syistä (eläinsuojelulain 44 §) 
 hoitopaikan tarvitsevia pienikokoisia harrastus- ja seuraeläimiä. 

   
Tarjoaja on velvollinen pitämään tarhausrekisteriä eläinten 
 ylläpidosta. Tarhausrekisteriin on merkittävä seuraavat tiedot: 
 
 - jokaisen eläimen osalta eläinlaji ja rotu, jos se on tiedossa 
 - eläimen tuntomerkit 
 - mahdollinen sirunumero tai tatuointimerkintä 
- eläimen talteenottopaikka ja –aika 
- tuontipäiväys tuojan nimellä varustettuna tai noutopäiväys 
palveluntuottajan tai hänen edustajansa nimellä varustettuna 
- jos palveluntuottaja on noutanut itse eläimen, on kirjaan mer-
kittävä noutopaikka (osoite tai muu yksilöinti), mahdollisesti tie-
dossa oleva omistaja, sekä hänen nimi ja puhelinnumero, kuka 
eläimestä on ilmoittanut;  

  - tarhaajan noutoreitti, lähtö- ja paluuaika sekä ajettu  
  kilometrimäärä; 
  - jos eläin on luovutettu omistajalle, luovutuspäivä ja  
  omistajan nimikirjoitus; 

-15 vrk säilytyksen jälkeen mahdollisen uuden omistajan nimi ja 
luovutuspäivämäärä tai lopetuspäivämäärä ja lopetuksen suo-
rittaja. 

  - mahdolliset eläinlääkärin toimenpidemerkinnät. 
 
  Tarhausrekisteri on toimitettava laskun liitteenä Laitilan 
  kaupungille ja pyydettäessä eläinsuojeluviranomaisen 
  tarkastettavaksi. 
 

Hoito- ja kuljetusmaksun eläinhoitola laskuttaa ensisijaisesti 
eläimen omistajalta, jolloin maksun suuruus määräytyy hoitolan 
taksan mukaan.  

 
 
 
 



Eläinten hoito 
Eläimiä tulee hoitaa vähintään 15 vuorokautta säännösten 
 edellyttämällä tavalla. Hoito sisältää eläimen ruokinnan ja 
 hoidon ja mahdollisen ensiapuluontoisen eläinlääkärinavun 
hankkimisen sekä koirein osalta ulkoilutuksen. Hoidon on olta-
va päivittäistä ja asianmukaista. Mikäli eläin joudutaan eläin-
suojekullisista syistä lopettamaan ensimmäisten 15 vuorokau-
den aikana eläimen vastaanottamisesta hoitopaikkaan, lopet-
tamispäätöksen tekee eläinlääkäri.  Löytöeläimet tulee pyrkiä 
palauttamaan omistajilleen tai jos tämä ei onnistu, niille tulee 
pyrkiä löytämään uusi sijoituspaikka. Kun löytöeläin on otettu 
talteen, palveluntuottajan on ilmoitettava välittömästi eläimen 
omistajalle, jos omistaja on tiedossa. Omistajan tai uuden omis-
tajan on itse noudettava eläin tarhasta. 
 
 Talteen ottamisesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
 vastaa aina löytöeläimen omistaja, mikäli omistajasta saadaan 
 tieto. Sopimuksen mukainen kiinteä korvaus sisältää talteen 
 otettujen kissojen hoidon enintään 15 vuorokauden ajalta 
 talteenotosta lukien, mikäli omistajaa ei tunneta tai tavoiteta. 
 Koirien ja muiden pieneläinten hoidosta voidaan asettaa 
 erillinen maksu. Eläimen omistajalta saatavat korvaukset 
 vähennetään kaupungilta laskutettavasta korvauksesta. 

 
Hoidon järjestäjä on velvollinen pitämään kirjaa  
 (tarhausrekisteri) näin saaduista tuloista ja esittämään 
 selvityksen kaupungille laskutuksen yhteydessä. Sairaat tai 
loukkaantuneet eläimet voidaan hoitaa terveiksi, jos hoidon on-
nistumiselle on tarhaajan tekemän tarkastuksen ja eläinlääkärin 
arvion mukaan riittävät edellytykset, hoitokustannukset ovat 
kohtuulliset ja eläimelle todennäköisesti löydetään sijoituspaik-
ka. Hoitokustannuksista vastaa ensisijaisesti eläimen omistaja, 
toissijaisesti tuleva omistaja ja viimeiseksi Laitilan kaupunki. 

 
Mikäli eläimen omistajaa/haltijaa ei tavoiteta, hoidon järjestäjä 
sitoutuu 15 vuorokauden tilapäisen hoidon jälkeen huolehti-
maan eläimen uudelleen sijoittamisesta tai lopettamisesta. Hoi-
don järjestäjällä on oikeus 15 vuorokauden kuluttua joko myydä 
tai lopettaa eläin. Ellei omistajaa löydy, palveluntuottaja huoleh-
tii eläimen lopettamisesta lainsäädännön mukaisella tavalla 
tarpeetonta kipua aiheuttamatta 15 vuorokauden säilytysajan 
jälkeen. Eläinten lopettamisesta aiheutuvat laskutetaan Laitilan 
kaupungilta hyväksytyn tarjoussumman mukaisesti.  Tilaajalla 
on oikeus päättää käytettävästä eläinlääkäristä sekä hävittämi-
sen tai hautauksen yksityiskohdista. Palveluntuottaja voi vaih-
toehtoisesti halutessaan pitää eläimen. Hoidon järjestäjällä on 
oikeus jatkaa säilytys- ja hoitoaikaa, mutta kaupunki ei vastaa 
enää sen jälkeen kustannuksista miltään osin. 

 
 



Aukioloajat  
Hoitopaikan tulee voida vastaanottaa ja luovuttaa talteen otettu 
eläin päivittäin, viikonloput ja pyhäpäivät mukaan lukien. Vas-
taanotto- ja luovutusaika tulee olla arkipäivisin vähintään kah-
den (8) tuntia klo10-20 välissä ja viikonloppuisi ja pyhäpäivisin 
vähintään kuusi (6) tuntia päivässä klo 10-20 välillä. Eläinten 
vastaanotto- ja luovutusajoista sovitaan tarkemmin sopimuk-
sessa.   

 
Alihankinta 
 Palveluntuottaja voi hankkia määrittämänsä osan palveluistaan 

alihankintana. Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuin 
omastaan. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata tarjouksessa ja 
alihankkijoita koskeva samat vaatimukset kuin tarjoajaa. 

 
 
Tarjouspyynnön kohde ja hintatiedot 
 

Laitilan kaupunki pyytää tässä mainituin ehdoin tarjouksia Laiti-
lan kaupungin alueelta irrallaan  tavattujen  talteen otettujen 
eläinten tarhaamisesta ja/tai lopettamisesta aiheutuvista kuluis-
ta. 

 
Jokaisen tarjoajan on ilmoitettava kiinteä vuosimaksu, johon si-
sältyvät tilojen ylläpitokustannukset sekä kissojen hoito. Sen li-
säksi palveluntarjoaja ilmoittaa muiden eläinten kuin kissojen 
hoidosta ja ruokinnasta aiheutuvat kustannukset sekä eläinten 
lopettamisesta aiheutuvat kulut sekä kilometrikorvauksen mää-
rä.  

 
  Tarjouspyyntö jakaantuu edelleen seuraaviin osiin: 

1. Kiinteä vuosimaksu, joka sisältää tilojen ylläpidon ja talteen 
otettujen kissojen hoidosta aiheutuvat kulut (€/v) 

2. Koiran hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk) 
3. Koiran ja kissan lopettamisesta aiheutuvat kulut (€/eläin) 
4. Muiden pieneläinten hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk) 
5. Muiden pieneläinten lopettamisesta aiheutuvat kulut 

(€/eläin) 
6. Hinta/kilometri, noutamisesta/kuljetuksesta aiheutuvista ki-

lometrikuluista omaa autoa käytettäessä Laitilan kaupungin 
alueella. 

   
Tarjousten lopullinen hinta muodostuu kiinteästä vuosimaksus-
ta ja vuorokausi- ja lopetushinnoista. 

 
Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteenä olevalle tarjouslo-
makkeella. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. 

   



Hankinnasta tehdään erillinen sopimus valitun palveluntuottajan 
kanssa. Hoidon järjestäjän pitää olla merkitty ennakkoperintä-
rekisteriin. 
 
Palveluntuottajan tarjoushinnat ovat kiinteät 31.12.2023 saak-

ka. Tämän jälkeen Osapuolilla on oikeus esittää muutosta hin-

toihin yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Palveluntuottajan 

on esitettävä Tilaajalle asianmukainen ja perusteltu kirjallinen 

selvitys hinnanmuutoksen perusteista ja kustannuksen kehityk-

sestä. Palveluntuottajan on huomioitava hinnanmuutosesityk-

sessään myös yleisen hintatason mahdollinen lasku. 

 

Ehdotus hintojen muutoksesta tulee tehdä vähintään neljä (4) 

kuukautta ennen hinnanmuutoksen ehdotettua voimaantulohet-

keä. Ensimmäisen kerran hinnanmuutosta voidaan ehdottaa si-

ten, että hinnanmuutokset astuvat voimaan aikaisintaan 

1.1.2024. 

 

Hinnankorotus voi olla kerralla kuitenkin korkeintaan 3 %. Hin-

nanmuutosta voidaan ehdottaa enintään kerran kalenterivuo-

dessa. 

 
Laskutus 

Laitilan kaupunki suorittaa vuosimaksun kahdessa erässä ja 
muut kustannukset kuukausittain jälkikäteen esitetyn laskun 
mukaisesti. Muustakin maksuaikataulusta voidaan erikseen so-
pia. Laskuun on liitettävä jäljennös tarhausrekisteristä lasku-
tusajanjaksoa koskevilta osin. 

 

Ellei toisin ole sovittu, lasku erääntyy maksettavaksi kahden-

kymmenenyhden (21) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun 

saapumisesta. Laskutus tapahtuu mahdollisuuksien mukaan 

verkkolaskulla Tilaajan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 

 
 

 
Valintakriteerit 

Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, mikä 
saadaan laskemalla yhteen vuosihinta sekä tarjouspyynnössä 
arvioitujen koirien (65 kpl) hoidosta ja eläinten lopetuksesta ai-
heutuva kokonaiskustannus sekä kilometrikustannus laskettuna 
laskennallisella kilometrimäärällä 150 km. 
 



 Mikäli yrityksellä tai yhdistyksellä ei arvioida olevan kykyä 
 suoriutua tarjouspyynnön mukaisesta tehtävästä, voidaan 
 edullisin tarjous jättää huomioimatta. 

 
  Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset esimerkiksi liian 
  korkeiden kustannusten tai muun syyn takia. Tarjous voidaan 
  hylätä, jos tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. 
 
 
Asiakirjojen julkisuus 
 

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella 
 tarjoukset ovat yleisesti julkisia liikesalaisuuksia lukuun otta-
matta. Mahdolliset liikesalaisuudet tulee merkitä selvästi tar-
jousasiakirjoihin. 

 
Tarjouksen jättäminen 
 
  Kirjallinen tarjous tulee jättää 29.10.2021 klo 12.00 mennessä 
  ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen   
  hallinto@laitila.fi aiheeksi ”Tarjous löytöeläimistä”  
  tai kirjeellä osoitteeseen 
 
  Laitilan kaupunki 
  Kirjaamo 
  PL 25 
  23801 Laitila 
 
  Kuoreen merkintä ”Tarjous löytöeläimistä”. 
 
  Lisätietoja antaa hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen, 
  heli.kiertokari@laitila.fi, puh. 050 5180588. 
 
  Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. 
 
  Laitilan kaupunki 6.10.2021 
 
 
 
  Heli Kiertokari-Laitinen 
  Hallintojohtaja  
 
 
 
Liite  tarjouslomake 
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