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TARJOUSPYYNTÖ LÖYTÖELÄINTEN TILAPÄISEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ 
 

Vimpelin kunta pyytää tarjousta kunnan alueella irrallaan tavattujen ja talteen otettu-
jen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastus-
eläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Tilaajalla tarkoitetaan tässä tarjouspyyn-
nössä Vimpelin kuntaa ja palveluntarjoajalla tarhaajaa/tarjouksen jättänyttä toimitta-
jaa. 

 

1. Hankinnan kuvaus 
Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattu-
jen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten 
seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämistä. Talteen otettua eläintä on 
säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muu-
toin luovuttaa tai lopettaa eläin. 

 
Eläimen omistajalta tai haltijalta voidaan periä korvaus eläimen talteenotosta, hoidos-
ta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista. 

 
Vimpelin kunnan alueella arvioidaan olevan tarve 5-10 koiran, 5-10 kissan ja satun-
naisesti 0-5 muun pienikokoisen irrallaan tavatun seuraeläimen talteenottoon ja säily-
tykseen vuodessa. Hoitotarvetta voi jossain määrin olla myös eläinsuojelullisista syis-
tä talteen otetuille pienikokoisille eläimille. 
 

2. Sopimuskausi 
Sopimus on voimassa 1.1.2018 - 31.12.2020 ja mahdollinen kahden vuoden optio. 
Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta, mutta jos sopimusehtoja ei 
noudateta, sopimus purkautuu ilman irtisanomisaikaa. 
 

3. Tarjouspyynnön ehdot 
 

3.1. Eläinhoitolaa koskevat määräykset 
Tarjoajalla on oltava valvontaeläinlääkärin hyväksymät asianmukaiset ja riittävät tilat 
eläinten hoitoa varten. Eläinten pitoon tarvittavien häkkien ja muiden vastaavien tilo-
jen tulee olla puhdistettavissa ja desinfioitavissa siten, että sairauksien ja loisten tart-
tuminen eläimestä toiseen pystytään ehkäisemään. 
 
Palveluntarjoajalla on oltava käytössään puhelin ja sähköposti, josta kadonneita 
eläimiä voidaan tiedustella hoitopaikan aukioloaikoina. Palveluntarjoajan on lisäksi 
mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kadonneista eläimistä omilla internet-sivuillaan 
ja/tai internetin keskustelufoorumeilla. Palveluntarjoajan on myös vastaanotettava il-
moituksia kadonneista eläimistä. Tiedot tulee pitää päivittäin ajan tasalla. 
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Eläinhoitola voi sijaita enintään 60 kilometrin päässä Vimpelin keskustasta. Tarjoaja 
ylläpitää kustannuksellaan hallitsemissaan tiloissa riittävän määrän tiloja pienikokoi-
sille harrastus- ja seuraeläimille. Tarjoaja sitoutuu ottamaan haltuunsa ja hoitoonsa 
sekä säilyttämään eläimiä vähintään 15 vuorokautta tiloissa, jotka täyttävät eläinsuo-
jeluasetuksen (396/1996) ja MMM:n päätöksen 2/EEO/18.3.1998 vaatimukset. Jos 
hoitoa tarvitsevien eläinten lukumäärä ylittää käytettävissä olevat tilat, sitoutuu tarjoa-
ja kustannuksellaan sijoittamaan ylimääräiset eläimet muihin vaatimukset täyttäviin 
hoitolaitoksiin. 
 
Eläinhoitola ympäristöineen on pidettävä siistissä kunnossa. Eläinhoitolan toiminnas-
ta ei saa aiheutua haittaa naapurustolle, teiden käytölle, ympäristölle eikä terveydel-
le. Eläinhoitolalla tulee olla lainsäädännön edellyttämät viranomaisluvat. 
 

3.2. Eläinten tuominen ja nouto 
Noutoa vaativat löytöeläimet tarjoaja noutaa ilman tarpeetonta viivytystä tarkoituk-
seen soveltuvalla autolla ja sen sisään tai perään sijoitettavalla omistamallaan kulje-
tusvälineellä pääsääntöisesti itse, ellei asiakkaalla ole mahdollisuutta toimittaa eläintä 
tarjoajalle. 
 
Tarjoaja ottaa vastaan toimipaikassaan, mikäli siitä erikseen sovitaan tapauskohtai-
sesti vastaan eläinsuojeluvalvojien (poliisi, eläinlääkäri, terveystarkastaja), tuomia 
Vimpelin alueen eläinsuojelullisista syistä (eläinsuojelulaki 44 §:n) hoitopaikan tarvit-
sevia eläimiä. 
 
Tarjoaja on velvollinen pitämään tarhausrekisteriä eläinten ylläpidosta. Tarhausrekis-
teriin on merkittävä seuraavat tiedot: 
- jokaisen eläimen osalta eläinlaji ja rotu, jos se on tiedossa 
- tuontipäiväys tuojien nimellä varustettuna tai noutopäiväys tarhaajan tai hänen 

edustajansa nimellä varustettuna 
- jos tarhaaja on noutanut itse eläimen, on rekisteriin merkittävä : 

-    noutopaikka (osoite tai muu yksilöinti), mahdollisesti tiedossa oleva omistaja,  
     sekä sen nimi ja puhelinnumero, kuka eläimestä on ilmoittanut; 
-    tarhaajan noutoreitti, lähtö- ja paluuaika sekä ajettu kilometrimäärä; 

- jos eläin on luovutettu omistajalle, luovutuspäivä ja omistajan nimikirjoitus;  
- mahdolliset eläinlääkärin toimenpidemerkinnät; 
- päivämäärä mahdollisesta eläimen lopettamisesta. 

 
Tarkastusrekisteri on pyydettäessä annettava Vimpelin kunnan edustajan ja eläinsuo-
jeluviranomaisen tarkastettavaksi. 
 

3.3. Eläinten hoito 
Eläimiä tulee hoitaa vähintään 15 vuorokautta säännösten edellyttämällä tavalla. Hoi-
to sisältää eläimen ruokinnan ja hoidon. Löytöeläimet tulee pyrkiä palauttamaan 
omistajilleen tai jos tämä ei onnistu, niille tulee pyrkiä löytämään uusi sijoituspaikka. 
 
Kun löytöeläin on otettu talteen, tarhaajan on ilmoitettava välittömästi eläimen omista-
jalle, jos omistaja on tiedossa. Omistajan tai uuden omistajan on itse noudettava 
eläin tarhasta. 
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Talteen ottamisesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista vastaa aina löytöeläi-
men omistaja, mikäli omistajasta saadaan tieto. Sopimuksen mukaan kiinteä korvaus 
sisältää talteen otettujen eläinten hoidon enintään 15 vuorokauden ajalta talteenotos-
ta lukien, mikäli omistajaa ei tunneta tai tavoiteta. 
 
Eläinten omistajalta saatavat korvaukset jäävät hoidon järjestäjän tuloksi. Hoidon jär-
jestäjä on velvollinen pitämään kirjaa (tarhausrekisteri) näin saaduista tuloista ja esit-
tämään selvityksen kunnalle pyydettäessä, ja aina sopimusvuoden vaihtumisen yh-
teydessä. 
 
Samoin hoidon järjestäjän on esitettävä tiedot eläinten löytöpaikoista ja – ajasta sekä 
hoitopäivien määrästä pyydettäessä, ja aina yhden sopimusvuoden päättyessä. Sai-
raat tai loukkaantuneet eläimet voidaan hoitaa terveiksi, jos hoidon onnistumiselle on 
tarhaajan tekemän tarkastuksen ja eläinlääkärin arvion mukaan riittävät edellytykset, 
hoitokustannukset ovat kohtuulliset ja eläimelle todennäköisesti löydetään sijoitus-
paikka. 
 
Hoitokustannuksista vastaa ensisijaisesti eläimen omistaja, toissijaisesti tuleva omis-
taja ja viimeiseksi Vimpelin kunta. 
 
Mikäli eläimen omistajaa / haltijaa ei tavoiteta, hoidon järjestäjä sitoutuu 15 vuoro-
kauden tilapäisen hoidon jälkeen huolehtimaan eläimen uudelleen sijoittamisesta tai 
lopettamisesta. Hoidon järjestäjällä on oikeus 15 vuorokauden kuluttua joko myydä 
tai lopettaa eläin. Ellei omistajaa löydy, tarhaaja huolehtii eläimen lopettamisesta 
lainsäädännön mukaisella tavalla tarpeetonta kipua aiheuttamatta 15 vuorokauden 
säilytysajan jälkeen. 
 
Eläinten lopettamisesta eläinlääkärillä aiheutuvat ja hävittämisestä aiheutuvat mah-
dolliset kulut on laskutettava suoraan kunnalta. Tilaajalla on oikeus päättää käytettä-
västä eläinlääkäristä sekä hävittämisen tai hautauksen yksityiskohdista. Tarhaaja voi 
vaihtoehtoisesti halutessaan pitää eläimen. Hoidon järjestäjällä n oikeus jatkaa säily-
tys- ja hoitoaikaa, mutta kunta ei vastaa enää sen jälkeen kustannuksista miltään 
osin. 
 

4. Tarjouspyynnön kohde ja hintatiedot 
Vimpelin kunta pyytää tässä tarjouspyynnössä mainituin ehdoin tarjouksia Vimpelin 
kunnan alueelta irrallaan tavattujen pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tar-
haamisesta ja/tai lopettamisesta aiheutuvista kuluista. 
 
Tarjouspyyntö jakaantuu seuraaviin osiin: 
1. Kiinteä kuukausimaksu, joka sisältää tilojen ylläpidon (€/kk) 
2. Koiran hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk) 
3. Koiran lopettamisesta aiheutuvat kulut (€/koira). 
4. Muiden pieneläinten hoidosta aiheutuvat kulut (€/vrk) 
5. Muiden pieneläinten lopettamisesta aiheutuvat kulut (€/eläin). 
6. Hinta/kilometri, eli noutamisesta/kuljetuksesta aiheutuvista kilometrikuluista omaa 

autoa käytettäessä 
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Tarjousten lopullinen hinta muodostuu kiinteästä kuukasimaksusta ja vuorokausi- se-
kä eläinkohtaisista hinnoista. 
 

5. Muuta 
Hankinnasta tehdään erillinen sopimus valitun palvelutuottajan kanssa. Hoidon jär-
jestäjän pitää olla merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
 
Vimpelin kunta suorittaa maksut kuukausittain jälkikäteen laskua vastaan. Laskuun 
on liitettävä jäljennös tarhausrekisteristä laskutusajanjaksoa koskevilta osin. 
 

6. Valintakriteerit 
Valinnan perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Mikäli yrityksel-
lä/yhdistyksellä ei arvioida olevan kykyä suoriutua tarjouspyynnön mukaisesta tehtä-
västä, voidaan edullisin tarjous jättää huomioimatta. Tilaajalla on oikeus hylätä kaikki 
tarjoukset esimerkiksi liian korkeiden kustannusten tai muun syyn takia. Tarjous voi-
daan hylätä, jos tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen. 
 

7. Tarjousten jättäminen 
Kirjallinen tarjous liitteineen on toimitettava suljettuna lähetyksenä viimeistään 
3.11.2017 klo 12. 00 mennessä osoitteeseen: 
 
Vimpelin kunta 
Patruunantie 15 
62800 Vimpeli 
Kuoreen merkintä: ”Tarjous löytöeläimistä”. 
 

8. Lisätietojen antaja 
Tarvittaessa lisätietoja antaa vt. kunnanjohtaja Seija Kinnunen, puh. 06 2412 6314 tai 
040-149 5719 

 
 
VIMPELIN KUNNANHALLITUS 
 
 
Marja-Leena Laakso  Seija Kinnunen 
kunnanhallituksen puheenjohtaja vt. kunnanjohtaja 


