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Hallituksen esitys Eduskunnalle eläinlääkintähuolto-
laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

eläinlääkintähuoltolaki, joka korvaisi voi-
massa olevan eläinlääkintähuoltolain. Eläin-
lääkintähuollolla tarkoitetaan eläinlääkäri-
palveluja sekä alueellisella ja paikallisella ta-
solla suoritettavaa elintarvikkeiden turvalli-
suuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
valvontaa. Eläinlääkintähuollon uudistami-
nen on osa elintarvikevalvonnan kehittämistä 
koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 
toimeenpanoa. 

Ehdotuksen ensisijaisena tavoitteena on li-
sätä ennalta ehkäisevää toimintaa eläinlää-
kintähuollossa. Ennalta ehkäisyllä pyritään 
eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen vähen-
tämällä eläinten sairauksien esiintyvyyttä ja 
sairauksista aiheutuvia ongelmia sekä vähen-
tämällä eläinsuojeluun liittyviä muita ongel-
mia muun muassa tuotanto-olosuhteita opti-
moimalla. Painopiste eläinlääkintähuollossa 
siirretään jälkivalvonnasta eläinten tervey-
denhuoltoon. Esityksellä tavoitellaan tervey-
denhuoltosopimusten laajaa käyttöönottoa 
eläinlääkintähuollossa muun muassa tarken-
tamalla, että tuotantoeläinten terveydenhuol-
to on osa kunnan peruseläinlääkäripalvelua. 
Ennalta ehkäisevällä toimintatavalla pyritään 
myös suomalaisen maa- ja elintarviketalou-
den taloudellisen tuloksellisuuden ja elintar-
viketurvallisuuden parantamiseen. 

Ehdotuksen tavoitteena on turvata kuntien 
eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu 
sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden 
toimintaedellytykset ja valvonta. Ehdotuksel-
la myös pyritään varmistamaan eläinten ter-
veyden ja hyvinvoinnin valvonta paikallisella 
tasolla. Eläinlääkintähuoltolaissa säädettäi-
siin kunnan velvollisuudesta järjestää perus-
eläinlääkäripalveluja ja kiireellistä eläinlää-

kärinapua, kuntien yhteistoiminnasta eläin-
lääkintähuollossa ja muussa ympäristöter-
veydenhuollossa sekä eläinlääkintähuoltoa 
koskevasta suunnitteluvelvollisuudesta. Li-
säksi laissa säädettäisiin eläintauti- ja eläin-
suojeluvalvontaan liittyvien tehtävien järjes-
tämisestä, kunnaneläinlääkärin viran kelpoi-
suusvaatimuksista, eläinlääkäripalveluiden 
maksuista sekä yksityisen eläinlääkintähuol-
lon valvonnasta ja tähän liittyvästä palvelun 
tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta. 

Eläinlääkintähuoltolaissa ehdotetaan sää-
dettäväksi, että valtio maksaisi kunnille ne 
kustannukset, jotka aiheutuvat kunnaneläin-
lääkäreille säädettyjen eläintauti- ja eläinsuo-
jeluvalvontaan liittyvien tehtävien hoitami-
sesta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
Euroopan unionin suorien maataloustukien 
edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen 
valvontaan liittyvien tehtävien hoidosta elin-
tarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja 
eläinten hyvinvointiin liittyen, Euroopan 
unionin eläinten hyvinvointia koskevien sää-
dösten edellyttämästä otantaan perustuvasta 
säännöllisestä valvonnasta sekä paikallisen 
eläinsuojeluviranomaisen pyynnöstä vai-
keimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta vas-
taisivat lääninhallitukset. Lisäksi ehdotetaan 
edelleen, että ohjauksesta, valvonnasta ja au-
ditoinnista vastaisi keskushallintoviranomai-
sena Elintarviketurvallisuusvirasto. Samassa 
yhteydessä eläintautilakiin, eläinsuojelulakiin 
ja eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin eh-
dotetaan tehtäväksi tästä uudistuksesta johtu-
vat muutokset. Esitys liittyy valtion vuoden 
2009 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian. 

—————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö  

Eläinlääkintähuoltolaki 

Voimassa oleva eläinlääkintähuoltolaki 
(685/1990) on tullut voimaan vuonna 1990, 
ja se perustuu maa- ja metsätalousministeriön 
asettaman toimikunnan ehdotuksiin (komite-
anmietintö 1987:57). Laissa säädetään kun-
nan tehtävistä eläinlääkintähuollossa sekä 
yksityisen eläinlääkintähuollon valvonnasta. 
Kunnan tulee eläinlääkintähuoltolain mukaan 
suunnitella ja toteuttaa eläinlääkintähuoltoa 
alueellaan. Eläinlääkintähuollon ohjaus ja 
valvonta kuuluvat läänin alueella lääninhalli-
tukselle ja koko valtakunnan tasolla Elintar-
viketurvallisuusvirastolle. Ylimpänä viran-
omaisena on maa- ja metsätalousministeriö.  

Kunnan on lain mukaan järjestettävä perus-
eläinlääkäripalvelut hyötyeläimiä varten. 
Hyötyeläimillä tarkoitetaan laissa tuotan-
toeläimiä ja muita kotieläimiä, joita pidetään 
maatilatalouteen tai muuhun alkutuotantoon 
liittyvään elinkeinotoimintaan kuuluvana 
taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta var-
ten. Peruseläinlääkäripalveluja ovat palvelut, 
joita eläinlääkäri voi antaa eläinlääke-
tieteellisen perustutkinnon mukaisten tietojen 
ja taitojen perusteella ottaen huomioon vallit-
sevat olosuhteet. Muiden kotieläinten kuin 
hyötyeläinten sairauksien ja terveyden hoi-
tamiseksi kunnan on järjestettävä tarpeelli-
seksi katsottavat eläinlääkäripalvelut. Lisäksi 
kunnan on huolehdittava niistä elintarvikkei-
den turvallisuuden valvontaan liittyvistä teh-
tävistä, joista nykyisin säädetään elintarvi-
kelaissa.  

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunta voi 
ylläpitää kunnaneläinlääkärin virkoja edellä 
mainittuja sekä kunnaneläinlääkärille muussa 
lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä varten 
joko yksin tai yhdessä muiden kuntien kans-
sa. Kunta voi järjestää lain mukaiset eläin-
lääkäripalvelut myös ostamalla palveluja yk-
sityisiltä palveluiden tuottajilta. Yksityinen 
palveluiden tuottaja ei kuitenkaan voi lain 
mukaan huolehtia kunnaneläinlääkärille 

eläintautilaissa tai eläinsuojelulaissa sääde-
tyistä valvontatehtävistä. 

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on 
järjestettävä toimitilat ja tarpeellisiksi kat-
sottavat toimintavälineet niitä eläinlääkäri-
palveluja varten, joiden järjestämiseen kun-
nalla on lain mukaan velvollisuus. Kunta voi 
periä maksun muun kuin hyötyeläimen hoi-
dosta vastaanotolla sekä eläinlääkäripalve-
luihin liittyvästä eläimen säilyttämisestä 
kunnan järjestämissä tiloissa. Kunta voi periä 
vastaavia maksuja myös hyötyeläinten hoi-
dosta ja säilyttämisestä silloin, kun kyse on 
lakisääteisten palveluiden lisäksi järjestetystä 
erikoishoidosta.  

Kunnaneläinlääkärillä on eläinlääkintä-
huoltolain mukaan oikeus periä antamistaan 
eläinlääkäripalveluista maksu suoraan asiak-
kaalta. Maksuun sisältyy palkkio työstä sekä 
korvaus matkakustannuksista, käytetyistä 
lääkkeistä ja tarvikkeista. Kunta voi osallis-
tua hyötyeläimelle annetusta eläinlääkä-
rinavusta johtuneista käyntimaksuista, mat-
kakustannusten korvauksista ja toimenpide-
maksuista eläimen omistajille tai haltijalle 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Kunnan järjes-
tämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annettua lakia (733/1992), jonka 
mukaan kunnalle maksetaan valtion varoista 
valtionosuus toiminnan käyttökustannuksiin 
laskennallisten perusteiden mukaisesti sekä 
valtionavustuksia kehittämis- ja perustamis-
hankkeisiin. 

 Eläinlääkintähuoltolain säännökset yksi-
tyisestä eläinlääkintähuollosta koskevat 
eläinlääkäripalveluja antavien yritysten ja it-
senäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
eläinlääkäreiden toimintaa. Laissa edellyte-
tään, että yksityisen eläinlääkintähuollon 
toimijat tekevät toiminnastaan ilmoituksen 
lääninhallitukselle ja kunnalle ja että toimin-
taa varten on asianmukaiset toimitilat ja toi-
mintavälineet. Yrityksillä on lisäksi oltava 
eläinlääkäripalveluista vastaavana johtajana 
henkilö, jolla on oikeus harjoittaa eläinlääkä-
rinammattia Suomessa. Jos yksityisen eläin-
lääkintähuollon toiminnassa todetaan merkit-
täviä puutteita tai epäkohtia, Elintarviketur-
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vallisuusvirasto voi määrätä toiminnan kes-
keytettäväksi.  
 
Muu lainsäädäntö 

Säännöksiä eläinlääkintähuoltoon liittyvistä 
kunnan tai kunnaneläinlääkärin tehtävistä on 
myös elintarvikelaissa (23/2006), eläintauti-
laissa (55/1980), helposti leviävien eläintau-
tien vastustamisesta annetussa laissa 
(488/1960), eläinsuojelulaissa (247/1996), 
eläinten kuljetuksesta annetussa laissa 
(1429/2006), eläinten lääkitsemisestä anne-
tussa laissa (617/1997) sekä tilatukijärjestel-
män täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(557/2005). Elintarvikelaissa elintarvikeval-
vonta säädetään kunnan tehtäväksi, kun taas 
eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua 
koskevassa lainsäädännössä valvonta on sää-
detty valtion tehtäväksi, mutta kuitenkin si-
ten, että kunnan tasolla hoidettavat tehtävät 
on osoitettu kunnaneläinlääkärille, jolle mak-
setaan tehtävistä erillinen palkkio ja kustan-
nusten korvaus valtion varoista. Kuntien teh-
tävänä on eläinlääkintähuoltolain mukaan yl-
läpitää kunnaneläinlääkärin virkoja myös 
näitä tehtäviä varten.  

Elintarvikelaki koskee elintarvikevalvontaa 
kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- 
ja jakeluvaiheissa. Kunnalle osoitetut elintar-
vikevalvontaan liittyvät tehtävät hoitaa kun-
nan määräämä lautakunta tai muu monijäse-
ninen toimielin. Kunnan tulee lain mukaan 
pyrkiä siihen, että se hoitaa elintarvikeval-
vonnan yhteistoiminnassa toisen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa valvonnan tarkoituk-
senmukaisen järjestämisen kannalta riittävän 
laajalla alueella. Lain nojalla annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa määritellään ne teh-
tävät, joiden hoitajan tulee olla kuntaan vir-
kasuhteessa oleva eläinlääkäri. Näitä ovat 
muun muassa maidontuotantotilojen ja ka-
nanmunanpakkaamojen valvonta, teurasta-
mojen, pienteurastamojen, riistan käsittely-
laitosten ja leikkaamojen valvonta sekä li-
hantarkastus (valtioneuvoston asetus elintar-
vikevalvonnasta (321/2006)). 

Eläintautilaissa säädetään tarttuvien eläin-
tautien ennalta ehkäisemisestä, leviämisen 
estämisestä ja hävittämisestä. Lain ja sen no-
jalla annettujen noin 140 maa- ja metsätalo-
usministeriön asetuksen ja päätöksen mukaan 
kunnaneläinlääkäri huolehtii lain mukaisena 

valvontaviranomaisena muun muassa eläin-
ten lakisääteiseen terveysvalvontaan, eläimis-
tä saatavien sivutuotteiden käytön ja käsitte-
lyn valvontaan sekä sisämarkkinakaupan ja 
viennin valvontaan liittyvistä näytteenotoista 
ja tarkastuksista sekä eläintautitilanteen sel-
vittämiseen, tautitapausten torjuntaan ja val-
miuden ylläpitoon liittyvistä tehtävistä. Kun-
naneläinlääkärin on noudatettava tehtäviä 
suorittaessaan Elintarviketurvallisuusviraston 
antamia määräyksiä. Helposti leviävien 
eläintautien vastustamisesta annetussa laissa 
säädetään toimenpiteistä, joita voidaan to-
teuttaa eläintautilaissa säädettyjen toimenpi-
teiden lisäksi silloin, kun maassa esiintyy 
eläinkulkutautia tai sellainen uhkaa levitä 
maahan. Lailla ei kuitenkaan anneta kunnalle 
tai kunnaneläinlääkärille tehtäviä eräitä tie-
dottamiseen liittyviä velvoitteita lukuun ot-
tamatta. 

Eläinsuojelulaissa säädetään eläintenpidos-
sa noudatettavista eläinten hyvinvointia kos-
kevista vaatimuksista. Paikallisia eläinsuoje-
luviranomaisia ovat kunnaneläinlääkäri, kun-
nan terveydensuojeluvalvontaa hoitava vi-
ranhaltija ja poliisi, jotka valvovat lain nou-
dattamista kunnan alueella ja suorittavat tar-
kastuksia epäillessään säännösten vastaista 
toimintaa. Laissa määritellyissä eläinten pi-
topaikoissa sekä eläinnäyttelyissä, eläinkil-
pailuissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa 
tarkastuksia voidaan suorittaa ilman epäilyä-
kin. Elintarviketurvallisuusvirasto ja läänin-
hallitus voivat myös määrätä virkaeläinlääkä-
rit suorittamaan tarkastuksia eläinten pitopai-
koissa, joissa pidetään eläimiä elinkeinon 
harjoittamista varten, sekä teurastamoissa ja 
pienteurastamoissa. Näitä tarkastuksia teh-
dään muun muassa vuosittaisina otantatar-
kastuksina EU-lainsäädännön edellyttämät 
määrät. Lain mukaan kunnan on lisäksi huo-
lehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja 
talteenotettujen koirien, kissojen ja muiden 
vastaavien pienikokoisten seura- ja harras-
tuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.  

Eläinten kuljetuksesta annettu laki asettaa 
eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset 
kaikille elävien selkärankaisten eläinten ja 
soveltuvin osin elävien selkärangattomien 
eläinten kuljetuksille. Kunnaneläinlääkäri ja 
poliisi valvovat lain ja eläinten kuljetusta 
koskevien EU-säädösten noudattamista pai-
kallisina viranomaisina ja voivat suorittaa 
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tarkastuksia epäillessään säännöksiä rikotta-
van. Elintarviketurvallisuusvirasto ja läänin-
hallitus voivat lisäksi määrätä kunnaneläin-
lääkärin suorittamaan tarkastuksia muun mu-
assa EU-lainsäädännön edellyttäminä otanta-
tarkastuksina sekä kuljetusajoneuvojen hy-
väksymismenettelyä varten.  

Eläinten lääkitsemisestä annetun lain tar-
koituksena on ehkäistä ja vähentää eläinten 
lääkitsemisestä ihmisille, eläimille ja ympä-
ristölle aiheutuvia haittoja. Laissa säädetään 
lääkkeiden ja muiden eläinten käsittelyssä 
käytettävien aineiden sekä eläinten lääkitse-
misessä käytettävien välineiden käytöstä sekä 
valvonnasta. Elintarviketurvallisuusvirasto ja 
lääninhallitukset valvovat lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten noudattamista. Lää-
ninhallitus voi valvonnassa käyttää apunaan 
tähän tehtävään määräämiään eläinlääkäreitä. 
Lain edellyttämiä tarkastuksia ja tutkimuksia 
tehdään eläinten pitopaikoissa, eläinlääkärien 
vastaanotoilla, eläinkuljetuksissa, eläinväli-
tyksessä tai eläinten kaupanpitopaikoissa 
taikka tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja 
myyvien, jakelevien, maahantuovien tai käyt-
tävien elinkeinonharjoittajien tiloissa. 

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta an-
netussa laissa säädetään Euroopan unionin 
suorien maataloustukien edellytyksenä olevi-
en täydentävien ehtojen valvonnasta. Täy-
dentäviin ehtoihin kuuluvat muun muassa 
elintarvikkeiden turvallisuutta, eläintaudeista 
ilmoittamista ja eläinten hyvinvointia koske-
vien, voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaisten vaatimusten noudattaminen. Täyden-
tävien ehtojen noudattamista valvovat maati-
loilla lain ja asetuksen mukaan lääninhallitus 
ja kunnaneläinlääkäri. Valvonnassa havaittu-
jen puutteiden mahdollisista vaikutuksista 
tuottajan suorien tukien maksamiseen päättää 
työvoima- ja elinkeinokeskus.  

Eläinlääkintähuolto kytkeytyy myös kan-
santerveyslakiin (66/1972) osana kansanter-
veystyöhön kuuluvaa ympäristöterveyden-
huoltoa. Kansanterveyslain 1 §:n 2 momentin 
mukaan ympäristöterveydenhuolto tarkoittaa 
yksilön ja hänen elinympäristönsä terveyden-
suojelua. Ympäristöterveydenhuoltoa koske-
via lakeja ovat eläinlääkintähuoltolain ohella 
terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvike-
laki, laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalve-
lusten turvallisuudesta (75/2004), laki toi-
menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 

(693/1976) sekä kemikaalilaki (744/1989). 
Kansanterveyslaissa säädetään kunnan ympä-
ristöterveydenhuollosta vastaavan johtajan 
kelpoisuusvaatimuksista. Johtajalla tulee 
alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä 
riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristö-
terveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä 
tehtävistä. 
 
1.2 Toimintaympäristö ja siinä tapahtu-

neet muutokset 

Eläinlääkäripalveluiden kysyntä ja saatavuus 

Kotieläintilojen määrä Suomessa on vuosi-
na 2002 - 2007 laskenut noin neljänneksellä. 
Tuotantosuunnittain vertailtuna tilojen määrä 
on laskenut eniten lypsykarjataloudessa, 31 
prosenttia, sikataloudessa vähennys oli 28 
prosenttia, siipikarjataloudessa 18 prosenttia, 
muussa nautakarjataloudessa 17 prosenttia 
sekä lammas- ja vuohitaloudessa 4 prosent-
tia. Hevostaloudessa tilojen määrä on hieman 
lisääntynyt, 3 prosenttia. Tilakoon kasvun 
vuoksi muutokset eläinmäärissä ovat kuiten-
kin olleet pienempiä. Nautojen ja siipikarjan 
määrä on laskenut noin 10 prosenttia, kun 
taas sikojen määrä on lisääntynyt 10 prosen-
tilla ja lampaiden yli 22 prosentilla. Tuotan-
toeläintiloille tehtiin vuonna 2002 noin     
200 000 ja vuonna 2007 noin 143 000 tilauk-
seen perustuvaa sairaskäyntiä. Hevosten sekä 
seura- ja harrastuseläinten määristä Suomes-
sa ei ole tarkkoja tietoja. Hevosia arvioidaan 
olevan noin 64 000, koiria noin 600 000 ja 
kissoja 500 000 - 600 000. 

Vuonna 2008 Suomen kunnissa työskente-
lee 413 eläinlääkäriä. Noin 300 kunnaneläin-
lääkärin tehtävät liittyivät eläinlääkäripalve-
luiden tarjoamiseen. Yksityisen eläinlääkin-
tähuollon piirissä työskentelee noin 420 
eläinlääkäriä, joista noin 250 toimii itsenäisi-
nä ammatinharjoittajina tai yrittäjinä.  

Eläinlääkäripäivystys hoidetaan kunnissa 
yleensä useamman kunnan käsittävissä päi-
vystyspiireissä, joissa kunnaneläinlääkärit 
päivystävät vuorotellen. Yleensä päivystys-
piireissä toimii päivystäjänä yksi eläinlääkäri 
kerrallaan ja usein toinen on varalla niin sa-
nottuna takapäivystäjänä. Monella alueella 
päivystyksestä ei ole tehty kuntien välisiä so-
pimuksia, vaan päivystysjärjestelyistä on so-
vittu suullisesti kunnaneläinlääkäreiden kes-
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ken. Eräät kunnat ostavat päivystyspalvelut 
kokonaan tai osittain yksityisiltä palvelun-
tuottajilta.  

Eläinlääkäripalveluiden kysynnän ja val-
vontatehtävien painopistealueet vaihtelevat 
huomattavasti eri puolilla maata. Etelä-
Suomen läänissä tarvitaan muuta maata 
enemmän eläinlääkäripalveluja hevosia ja 
pieneläimiä varten. Sika- ja siipikarjatilat se-
kä turkistuotanto ovat keskittyneet Länsi-
Suomen lääniin, ja poronhoitoa harjoitetaan 
vain Pohjois-Suomessa. Myös palveluiden 
saatavuus vaihtelee maan eri osissa. Valtaosa 
maan väestöstä asuu alle 20 kilometrin pääs-
sä kunnan järjestämistä eläinlääkäripalveluis-
ta, vaikka lähin kunnaneläinlääkäri ei aina 
olekaan oman kunnan alueella. Päivystysai-
kana eläinlääkäri saadaan kotieläin- tai he-
vostilalle pääsääntöisesti kuuden tunnin ku-
luessa tilauksesta, mutta Pohjois-Suomessa 
on kuntia, joissa vain alle 90 prosenttia kii-
reisistä sairastapauksista voidaan hoitaa tässä 
ajassa. Kiireettömistä sairastapauksista koti-
eläin- ja hevostiloilla keskimäärin 85 pro-
senttia voidaan hoitaa samana päivänä.  

Suurissa asutuskeskuksissa yksityiset eläin-
lääkäripalvelut tyydyttävät jopa valtaosan 
seura- ja harrastuseläimille tarvittavien eläin-
lääkäripalveluiden kysynnästä. Myös eri-
koiseläinlääkäripalvelut ovat pääosin yksityi-
sen sektorin tuottamia ja voimakkaasti kes-
kittyneitä suuriin asutuskeskuksiin.  

 
 

 
 

Eläinlääkintähuollon rahoitus 

Eläinlääkintähuollon kustannuksista vas-
taavat kunta, valtio sekä asiakkaat, joilta pe-
ritään maksuja palveluiden käytöstä ja val-
vonnasta. Kunta ylläpitää kunnaneläinlääkä-
rin virkoja ja maksaa kunnaneläinlääkärille 
virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Elin-
tarvikevalvonnasta kunta perii yrityksiltä 
elintarvikelakiin ja EU-lainsäädäntöön perus-
tuvia maksuja, jotka voivat olla enintään suo-
ritteen tuottamisesta aiheutuneiden kustan-
nusten suuruisia. Lisäksi kunta perii maksuja 
eläinten hoidosta ja säilytyksestä kunnan jär-
jestämissä tiloissa. Eräät kunnat myös mak-
savat tukena osan eläinlääkärikäynneistä pe-
rittävistä matkakustannuksista.  

Tilastokeskuksen vuonna 2007 keräämien 
tietojen mukaan eläinlääkintähuollon käyt-
tömenot ovat yhteensä 30,6 miljoonaa euroa 
eli keskimäärin noin 5,9 euroa asukasta kohti 
vuodessa (mediaani 10,3 euroa asukasta koh-
ti vuodessa). Aineistoon eivät sisälly tiedot 
Ahvenenmaan maakunnasta eivätkä Kainuun 
maakunnan hallintokokeilualueelta. Menojen 
kuntakohtainen vaihtelu on suurta (0,9 - 57 
euroa asukasta kohden vuodessa). Alle 5 000 
asukkaan kunnissa (187 kpl) eläinlääkintä-
huollon käyttömenot olivat vuonna 2007 
keskimäärin 15,8 euroa, 5 000 - 10 000 asuk-
kaan kunnissa (108 kpl) 11,8 euroa, 10 000 - 
20 000 asukkaan kunnissa (45 kpl) 7,0 euroa, 
20 000 - 50 000 asukkaan kunnissa (37 kpl) 
4,5 euroa ja yli 50 000 asukkaan kunnissa 
(15 kpl) 1,9 euroa asukasta kohden vuodessa. 
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Eläinlääkintähuollon käyttökustannukset 2007
ei sisällä Ahvenanmaata eikä Kainuun maakuntaa
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Voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain 

mukaan kunta voi osallistua eläinlääkärin 
hyötyeläimelle antamasta eläinlääkärinavusta 
johtuneista käyntimaksusta, matkakustannus-
ten korvauksesta sekä toimenpidemaksuista 
eläimen omistajalle tai haltijalle aiheutunei-
siin kustannuksiin. Lääninhallitusten syksyllä 
2007 tekemän selvityksen mukaan käytän-

nössä yli puolet kunnista on tehnyt päätöksen 
kustannuksiin osallistumisesta. Subventio on 
yleisintä Lapin, Oulun ja Itä-Suomen lääneis-
sä, joissa myös eläinlääkäreiden matkat ovat 
pisimmät. Vuonna 2007 maksettujen subven-
tioiden kokonaissumma rajoittui 1,4 miljoo-
naan euroon. 

 
lääni ei subventiota subventio maksettu sub-

ventiota

Etelä-Suomen lääni 72 11 44 344,64 €
Länsi-Suomen lääni 90 115 407 256,78 €
Itä-Suomen lääni 7 48 378 133,72 €
Oulun lääni 16 32 331 593,00 €
Lapin lääni 3 18 247 983,70 €
Yhteensä 188 224 1 409 311,84 €
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Tapa, jolla kunta osallistuu kustannuksiin, 
vaihtelee. Suurin osa kunnista on tehnyt pää-
töksen, jonka mukaan subventiota maksetaan 
matkakulujen ja käyntipalkkion yhteissum-

masta. Tyypillistä subventioiden määräyty-
miselle on se, että niihin on liitetty kunnal-
liseläinlääkäritaksaan sidottu omavastuu-
osuus ja/tai käyntikohtainen katto. 

 
subventio omavastuu kuntia, kpl 

arkiaikaan - 38 
päivystysaikaan 7,57 - 145,20 € 57 
vain matkakuluista 7,57 - 22,50 € 74 
matkakulujen ja käyntipalkkion yh-
teissummasta 

13 -77,74 € 161 

toimenpidepalkkiosta 7,57 - 22,50 € 38 
käyntikohtainen katto 41,20 - 176,40 €  

 
Kunnaneläinlääkärin suoraan asiakkaalta 

perimän palkkion ja matkakustannusten kor-
vauksen suuruus perustuu virkaehtosopimuk-
sen kunnaneläinlääkäritaksaan. Eläinlääkäri-
palvelun yhteydessä käytetyistä lääkkeistä ja 
tarvikkeista saa periä taksan mukaan todelli-
sia kustannuksia vastaavan maksun. Suomen 
Eläinlääkäriliiton keräämien tietojen mukaan 
kunnaneläinlääkärien perimät maksut asiak-
kailta ovat noin 10,5 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Palkkiot lasketaan mukaan kunnan-
eläinlääkärin eläkkeen perusteena oleviin an-
sioihin.  

Kunnaneläinlääkäri perii myös eläintauti-
lain mukaisesta tarkastuksesta tai toimenpi-
teestä, joka aiheutuu eläimen tai tavaran 
tuonnista, viennistä tai kuljetuksesta taikka 
eräistä eläinten terveysvalvontaohjelmista 

maksun suoraan asiakkaalta. Maksun suu-
ruudesta säädetään eläintautilain mukaan 
maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 
noudattaen soveltuvin osin kunnaneläinlää-
käritaksan määräyksiä. Muista eläintautilais-
sa säädetyistä tehtävistä sekä eläinsuojelu-
lainsäädännön mukaisista tehtävistä kunnan-
eläinlääkärille maksetaan valtion varoista 
palkkio (toimituspalkkio) sekä korvaus mat-
kakustannuksista ja omien tarvikkeiden ja 
välineiden käytöstä. Toimituspalkkioista ja 
korvauksista säädetään eläinlääkäreiden toi-
mituspalkkiosta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (1234/2001). Toimituspalkkioi-
den ja niiden perusteena olleiden toimitusten 
(tehtävien) määrät olivat vuosina 2002 - 2007 
seuraavat: 

 
Vuosi Toimituspalkkiot (euroa) Toimitukset (kpl) 
 
2002 350 000  4 600 
2003 390 000  4 900 
2004 412 000  5 500 
2005 439 000  5 400 
2006 458 000  6 500 
2007 450 000  6 400 
 

Toimituspalkkioiden kustannuksiin sisälty-
vät työnantajamaksut ja matkakustannukset 
sekä muut välittömät kustannukset. Toimi-
tukset ja niiden kustannukset jakautuvat suu-
rin piirtein tasan eläinsuojelu- ja eläintauti-
valvonnan kesken. Valtion varoista makse-
taan myös valvontatehtävien suorittamiseen 
liittyvä koulutus sekä koulutukseen osallis-

tumisesta johtuvat kunnaneläinlääkärin mat-
kakulut. Näiden suuruus on ollut vuositasolla 
noin 120 000 euroa. Lisäksi valtio hankkii 
kustannuksellaan sellaiset kunnaneläinlääkä-
rin työvälineet ja varusteet, joita käytetään 
ainoastaan valvontatehtävissä. Valtio myös 
maksaa mahdolliset vahingonkorvaukset, jos 
kunnaneläinlääkäri valvontatehtävissä aiheut-
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taa vahinkoa ulkopuolisille. Vahingonkor-
vausvastuusta on erilliset säännökset eläin-
suojelulaissa ja eläinten kuljetuksesta anne-
tussa laissa. Samaa käytäntöä on sovellettu 
myös eläintautilain mukaisiin tehtäviin. 

Eläinlääkintähuoltolaissa ei ole säännöksiä 
eläinlääkäripalveluiden maksuista niissä ta-
pauksissa, joissa yksityinen palveluiden tuot-
taja huolehtii kunnan eläinlääkäripalveluista 
kunnan kanssa tekemänsä sopimuksen perus-
teella. Lakia on tulkittu niin, että yksityinen 
palveluiden tuottaja voi tällöin periä maksut 
oman hinnoittelunsa mukaisesti. Lääkelain 
(395/1987) mukaan luovutetuista lääkkeistä 
voidaan kuitenkin periä ainoastaan niiden 
hankintahintaa vastaava summa. 

Valtion talousarviossa eläinlääkintähuollon 
määräraha vuonna 2007 oli kaikkiaan 1,65 
miljoonaa euroa (talousarvion momentti 
30.30.25). Määrärahasta maksettiin kunnan-
eläinlääkäreille eläinten terveyden ja hyvin-
voinnin valvonnasta yhteensä 450 000 euroa 
(toimituspalkkiot, matkakustannukset ja 
työnantajamaksut). Kunnaneläinlääkäreiden 
koulutukseen käytettiin noin 120 000 euroa. 
Määrärahasta maksettiin lisäksi muun muas-
sa eläintautien vastustamisesta aiheutuneita 
kustannuksia, tutkimusapurahoja, eläinsuoje-
lujärjestöjen valtionapuja ja eläinlääkäreiden 
erikoistumiskoulutuksen kustannuksia.  
 
Kehittämishankkeet 

Valtioneuvosto teki 30.10.2003 elintarvi-
kevalvonnan kehittämistä koskevan periaate-
päätöksen, jonka mukaan elintarvikevalvonta 
tulisi järjestää paikallisella tasolla siten, että 
kuntien ja kuntayhtymien vastuulla olevasta 
valvonnasta vastaisi yhteisen johdon alaisuu-
dessa toimiva seudullinen valvontayksikkö. 
Periaatepäätöstä sovelletaan päätöksen mu-
kaan myös muuhun ympäristöterveydenhuol-
toon liittyvään paikallisen viranomaisen toi-
minnan kehittämiseen, joten se koskee myös 
eläinlääkintähuoltoa sekä siihen kuuluvaa 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvon-
taa. Päätöksen mukaan seudullisia valvon-
tayksiköitä tulisi muodostaa maahan 50 - 85 
kappaletta. Yksiköt tulisi perustaa vapaaeh-
toisin järjestelyin, mutta jos ne eivät muodos-
tu koko maahan kolmen vuoden kuluessa, tu-
lisi aluerajoista säätää erikseen lailla. Kol-

men vuoden jälkeen myös kuntien yhteis-
työstä tulisi tarvittaessa säätää lailla. 

Vuoden 2007 helmikuussa tuli voimaan la-
ki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
(169/2007, PARAS-puitelaki). Lain mukaan 
kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi 
kunnat voivat perustaa toiminnallisesta ko-
konaisuudesta muodostuvan yhteistoiminta-
alueen, jonka tehtävät annetaan kuntalain 
mukaiselle yhteiselle toimielimelle tai kun-
tayhtymälle. Kuntien oli vuoden 2007 elo-
kuun loppuun mennessä toimitettava valtio-
neuvostolle selvitys yhteistoiminta-alueita 
koskevista suunnitelmistaan ja niiden toteut-
tamista koskeva toimeenpanosuunnitelma. 
Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka 
huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen 
kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, 
on oltava vähintään 20 000 asukasta. 

Valtioneuvosto muutti elintarvikevalvon-
nan kehittämistä koskevaa periaatepäätöstä 
1.3.2007. Muutetun periaatepäätöksen mu-
kaan kuntien vastuulla oleva elintarvikeval-
vonta ja muu ympäristöterveydenhuoltoa 
koskeva valvonta tulisi järjestää PARAS-
puitelaissa ja kansanterveyslaissa säädettyjä 
periaatteita noudattaen muodostettavalla yh-
teistoiminta-alueella. Kansanterveyslain mu-
kaan kunta voi järjestää ympäristöterveyden-
huollon tehtävät muusta kansanterveystyön 
organisoinnista poikkeavalla tavalla. Periaa-
tepäätöksen mukaan yhteistoiminta-alueita 
muodostettaessa tulisi kuitenkin ottaa huo-
mioon muu kuntien välinen yhteistyö erityi-
sesti perusterveydenhuollossa. Kunnan tulisi 
myös osana PARAS-puitelaissa tarkoitettua 
toimeenpanosuunnitelmaa kuvata, miten ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 
on tarkoitus muodostaa. Jos kunta ei olisi 
1.6.2009 mennessä tehnyt päätöstä kuulumi-
sesta johonkin ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueeseen, valtioneuvosto voi-
si päättää kunnan kuulumisesta johonkin täl-
laiseen alueeseen. Yhteistoiminta-alueiden 
olisi aloitettava toimintansa viimeistään vuo-
den 2013 alussa, PARAS-puitelain voimas-
saolon päättyessä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä maa- ja 
metsätalousministeriön vuonna 2003 käyn-
nistämällä ympäristöterveydenhuollon alu-
eellisella yhteistoimintakokeilulla (YTAKE) 
on pyritty tukemaan kuntien vapaaehtoisia 
hankkeita kuntien yhteistoiminnassa perus-
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tamien ympäristöterveydenhuollon valvon-
tayksiköiden muodostamiseksi. Kuntien 
hankkeiden tukemiseen on käytetty 1,1 mil-
joonaa euroa vuosina 2003 - 2008. YTAKE-
hankkeeseen on osallistunut 35 kokeilualu-
etta, joissa on noin 250 kuntaa ja yli kolme 
miljoonaa asukasta. Vuonna 2003 ympäristö-
terveydenhuollossa oli 277 valvontayksik-
köä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen, 
YTAKE-hankkeen ja muun informaatio-
ohjauksen seurauksena ympäristöterveyden-
huollon yksiköiden määrä oli vuoden 2009 
alussa 135.  
 
1.3 Eläinlääkintähuolto eräissä muissa 

valtioissa 

Ruotsi 

Ruotsissa maatalousvirasto (Jordbruksver-
ket) toimii maatalouden keskusviranomaise-
na vastaten eläinten terveyteen, tarttuvien 
tautien ennaltaehkäisyyn ja vastustamiseen, 
eläinten hyvinvointiin, alkutuotannon val-
vontaan sekä valtakunnanlaajuisen eläinlää-
kintähuollon järjestämiseen liittyvistä asiois-
ta. Muut elintarviketurvallisuuteen liittyvät 
asiat kuuluvat elintarvikevirastolle (Livsme-
delsverket), jonka palveluksessa työskentele-
vät myös teurastamoissa lihantarkastusta suo-
rittavat eläinlääkärit. Kuntien vastuulla on 
alueellaan olevien elintarvikehuoneistojen 
valvonnan järjestäminen. 

Lääninhallitukset vastaavat eläinten hyvin-
voinnin valvonnasta alueellaan. Kunnat puo-
lestaan vastaavat eläinsuojeluvalvonnasta 
paikallisella tasolla. Vuoden 2008 alusta lää-
ninhallitukset ovat vastanneet kaikesta val-
vonnasta, joka kohdistuu alkutuotantoon. 
Maanlaajuisen ja ympärivuorokautisen eläin-
ten terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjes-
tämisestä vastaa piirieläinlääkäriorganisaatio, 
johon kuuluvat eläinlääkärit ovat maatalous-
viraston palveluksessa. Piirieläinlääkärit huo-
lehtivat myös eläintautien vastustamiseen 
liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta. 
Eläinterveydenhuolto järjestetään ensisijai-
sesti tuotantoeläimille ja maataloudessa käy-
tettäville hevosille, mutta piirieläinlääkä-
riasemat saavat pakollisten tehtäviensä ohella 
hoitaa myös seuraeläimiä. Piirieläinlääkä-
riasemia ja näiden sivutoimipaikkoja on noin 
90 paikkakunnalla kautta maan.  

Piirieläinlääkäriasemat ylläpitävät kukin 
vuorollaan päivystystä, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti tuotantoeläinten päivystysaikai-
sen hoidon turvaamiseen. Hoitoa on kuiten-
kin annettava myös seuraeläimille eläinsuoje-
lusyiden niin vaatiessa tai ellei muita eläin-
lääkäripalveluja ole tarjolla. Päivystystoimin-
taa harjoittaa lisäksi vapaaehtoisesti noin sata 
yksityiseläinlääkäriä.  

Piirieläinlääkäriorganisaation toiminta ra-
hoitetaan pääosin asiakkailta perittävillä 
maksuilla, osin kuitenkin myös valtion va-
roista. Harvaan asutuilla alueilla eläinten 
omistajat voivat saada maatalousvirastolta 
tukea eläinlääkärikäynneistä perittäviin mat-
kakustannuksiin. Tukea voi saada myös sel-
laisen yksityiseläinlääkärin perimiin matka-
kustannuksiin, joka harjoittaa piirieläinlääkä-
ritoimintaan verrattavaa päivystystoimintaa. 

Ruotsissa on meneillään eläinlääkintähuol-
lon uudistaminen, joka aloitettiin vuonna 
2005. Keskeisenä ongelmana piirieläinlääkä-
riorganisaation osalta on koettu maatalousvi-
raston toimiminen sekä eläinlääkintähuoltoa 
ja eläinlääkärinammatin harjoittamista val-
vovana viranomaisena että eläinlääkäripalve-
luiden tuottajana. Tämä ongelma voitaisiin 
uudistusta pohtineen työryhmän mukaan rat-
kaista yksityistämällä piirieläinlääkäriorgani-
saatio. Yksityissektorille maksettaisiin kui-
tenkin ehdotuksen mukaan päivystys-, inves-
tointi- ja toiminta-avustusta. Avustusta saa-
vien eläinlääkäreiden olisi myös osallistutta-
va tarttuvien eläintautien vastustamiseen. In-
vestointi- ja toiminta-avustus varattaisiin niil-
le päivystysavustusta saaville eläinlääkäreil-
le, jotka toimivat harvaan asutuilla alueilla. 
Jatkokäsittelyssä päädyttiin ehdottamaan, että 
piirieläinlääkäreiden tuottamat eläinlääkintä-
palvelut voitaisiin kilpailuttaa piirikohtaisesti 
ja jos kiinnostuneista ei ilmaannu tai tarjous-
ten hintataso ylittää ratkaisevasti nykyiset 
kustannukset, valtio jatkaisi palveluiden tuot-
tamista. Päätöksiä järjestelmän muuttamises-
ta ei ole kuitenkaan vielä tehty. 
 
Norja 

Norjassa eläinlääkintähuollon keskusviran-
omaisena toimii elintarvikevalvontavirasto 
(Mattilsynet). Virastolla on kahdeksan alu-
eellista ja 63 paikallista toimipistettä. Norjas-
sa eläinlääkäripalvelut tuottaa yksityinen sek-
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tori, mutta valtiolla on vastuu maanlaajuisen 
ja ympärivuorokautisen eläinlääkäripäivys-
tyksen järjestämisestä. Päivystykseen osallis-
tuminen perustuu ensisijaisesti vapaaehtoi-
suuteen. Ellei tietylle alueelle saada lainkaan 
päivystävää eläinlääkäriä, alueella toimiva 
eläinlääkäri voidaan määrätä osallistumaan 
päivystykseen niiden eläinten osalta, joita 
tämä muutenkin hoitaa. Päivystykseen liitty-
vistä järjestelyistä sovitaan työehtosopimuk-
sella valtion ja eläinlääkäreiden valtakunnal-
lisen ammattijärjestön (Den Norske Vete-
rinærforening) välillä. Tämänhetkisen päi-
vystyssopimuksen mukaan päivystys jakau-
tuu 161 päivystyspiiriin, joista jokaisessa tu-
lisi olla päivystävä eläinlääkäri arki-iltaisin 
kello 16 - 24 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 
kello 8 - 16. Muina aikoina eläinlääkärin tuli-
si päivystää vähintään 35 piirissä. Tähän pää-
sääntöön on kuitenkin jouduttu tekemään 
poikkeuksia, ja käytännössä vain noin 40 pii-
rissä on jatkuvasti päivystys. Päivystyksessä 
hoidetaan sekä seuraeläimiä että tuotan-
toeläimiä. Eläinlääkärillä on myös velvolli-
suus suorittaa tarvittaessa viranomaistehtäviä 
erillistä korvausta vastaan.  

 
Tanska 

Tanskassa elintarvikevalvonnasta, eläin-
tenpidosta sekä eläinlääkäreiden ammatin-
harjoittamisen ja tarttuvien eläintautien val-
vonnasta vastaa keskushallintoviranomaisena 
elintarvikevirasto (Fødervarestyrelsen). Elin-
tarvikeviraston alaisuudessa on kolme alueel-
lista toimipistettä ja lukuisia paikallisia toi-
mipisteitä. Tämä organisaatio vastaa elintar-
vikevalvonnasta, lihantarkastuksesta ja eläin-
ten hyvinvoinnin valvonnasta, minkä lisäksi 
yksityispraktikoille voidaan tarvittaessa siir-
tää viranomaistehtäviä.  

Tanskassa valtio tai muutkaan julkisyhtei-
söt eivät järjestä eläinten sairauksien tai ter-
veyden hoitoon liittyviä palveluja. Myöskään 
päivystyksen järjestämiseen ei ole laissa sää-
dettyä velvollisuutta. Eläinlääkäreiden am-
mattijärjestön eettisten ohjeiden mukaan jo-
kainen praktiikkaa harjoittava eläinlääkäri on 
kuitenkin velvollinen huolehtimaan poti-
laidensa pääsystä eläinlääkärin hoitoon tar-
vittaessa ympärivuorokautisesti. Ellei eläin-
lääkäri itse päivystä, on tämän etukäteen teh-
tävä sopimus muun alueella toimivan eläin-

lääkärin tai eläinlääkäriaseman kanssa päi-
vystyspalveluiden tarjoamisesta asiakkail-
leen. Eläinlääkärin on myös tiedotettava asi-
akkailleen, miten päivystys on järjestetty. Jos 
asiakas käyttää usean eri eläinlääkärin tai 
eläinlääkäriaseman palveluita, on päivystyk-
sen järjestämisvastuu sillä toimijalla, jota 
asiakas on käyttänyt eniten. Jos tilanomistaja 
on tehnyt eläinlääkärin kanssa terveyden-
huoltosopimuksen, katsotaan tämän velvoit-
tavan eläinlääkäriä toimimaan myös tilan 
päivystävänä eläinlääkärinä.  

 
Iso-Britannia 

Isossa-Britanniassa eläintauti- ja eläinsuo-
jeluvalvonnasta vastaa keskushallintoviran-
omaisena Animal Health, jolla on 25 paikal-
lisosastoa. Virasto käyttää omaa henkilöstö-
ään kuitenkin vain osaan viranomaistehtävis-
tä. Suurimman osan tehtävistä hoitaa valtuu-
tuksen perusteella noin 7 000 yksityiseläin-
lääkäriä, jotka suorittavat tarvittaessa myös 
tarttuvien eläintautien torjuntaan liittyviä 
toimenpiteitä. Eläimistä peräisin olevien elin-
tarvikkeiden turvallisuudesta vastaa kes-
kushallintoviranomaisena Food Standards 
Agency, jonka alaisuudessa toimiva Meat 
Hygiene Service (MHS) huolehtii käytännös-
sä lihantarkastuksen ja eläimistä peräisin 
olevien elintarvikkeiden valvonnan järjestä-
misestä.  

Isossa-Britanniassakin eläinlääkäripalvelut 
tuottaa yksityissektori. Maan eläinlääkärijär-
jestön Royal College of Veterinary Surgeon-
sin antamien määräysten mukaan eläinlääkä-
rin päivystysvelvollisuus on ammattiin luon-
nollisena osana kuuluva velvollisuus. Määrä-
yksissä eläinlääkäripalveluja tarjoavat eläin-
lääkärit velvoitetaan ylläpitämään valmiutta 
antaa peruspalveluja, kuten ensiapua, kivun-
lievitystä ja eläimen lopettamiseen liittyviä 
palveluja kaikkina vuorokauden aikoina. 
Heidän on hoidettava päivystys itse tai tehtä-
vä sopimus päivystyksen hoitamisesta toisel-
la alueella toimivan eläinlääkärin tai eläin-
lääkäriaseman kanssa. Harvaan asutuilla alu-
eilla päivystysjärjestelyihin kuitenkin salli-
taan tarpeelliseksi katsottavia joustoja. Päi-
vystystoimenpiteet hinnoittelee palvelun tar-
joaja.  
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1.4 Nykytilan arviointi 

Yleistä 

Eläinlääkintähuoltolakia on sen voimaantu-
lon eli vuoden 1990 jälkeen muutettu neljä 
kertaa. Muutoksia on tehty noin puoleen lain 
pykälistä. Lain voimaantulon jälkeen anne-
tusta perustuslaista johtuneet muutostarpeet 
on pyritty ottamaan huomioon viimeisimmän 
lainmuutoksen (302/2006) yhteydessä, eikä 
eläinlääkintähuoltolakiin tämän vuoksi liity 
merkittäviä lain perustuslainmukaisuutta 
koskevia ongelmia. Lakiin liittyy kuitenkin 
muutostarpeita, jotka koskevat kuntien yh-
teistoiminnan tehostamista. Lisäksi lain täy-
täntöönpanossa ongelmia ovat aiheuttaneet 
kunnaneläinlääkäreiden kaksoisrooli eläin-
lääkäripalveluiden antajana ja valvontatehtä-
vien hoitajana sekä eläinlääkäripalveluiden 
järjestämisvelvollisuutta koskevan säännök-
sen tulkinta. Eläintauti- ja eläinsuojeluval-
vonnan kytkeytyminen Euroopan unionin 
suorien maataloustukien edellytyksenä olevi-
en täydentävien ehtojen valvontaan on koros-
tanut tarvetta suorittaa valvonta aiempaa yh-
denmukaisemmalla tavalla koko maassa. 
Myös eläinlääkintähuollon rahoitukseen liit-
tyy eräitä epäkohtia.  
 
Kuntien yhteistoiminta 

Elintarvikevalvonnan kehittämistä koskeva 
valtioneuvoston periaatepäätös edellyttää 
kuntien yhteistoiminnan kehittämistä myös 
eläinlääkintähuollossa. Pieniin toimintayksi-
köihin liittyy erityisesti voimavarojen riittä-
vyyteen ja kohdentamiseen sekä ammatilli-
sen osaamisen kehittämiseen liittyviä ongel-
mia. Näillä tekijöillä on keskeinen merkitys 
palveluiden laadun ja saatavuuden turvaami-
sessa. Ympäristöterveydenhuollon alueellista 
yhteistoimintakokeilua koskevan arvioinnin1 

                                                      
1 Laamanen, Elina ja Aronen, Kauko: Seutuyh-

teistyö etenee ympäristöterveydenhuollossa. Ym-

päristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoimin-

takokeilun (YTAKE) I vaiheen arviointi. Helsinki 

2005; sekä Laamanen, Elina ja Aronen, Kauko: 

Kokeilusta seudullisiin yksiköihin. Ympäristöter-

veydenhuollon alueellisen yhteistoimintakokeilun 

(YTAKE) II vaiheen arviointi. Helsinki 2006. 

mukaan suunnittelu- ja kehittämistoiminnan 
sekä hallinnollisen työn ja toimistotyön kes-
kitetyn organisoinnin on nähty vähentävän 
päällekkäistä työtä. Henkilöstön näkökulmas-
ta suuremman yksikön mahdollistama työyh-
teisön tuki ja kohentuneet sijaisjärjestelyt vä-
hentävät pienille yksiköille tyypillistä toi-
minnan haavoittuvuutta. Yhteinen yksikkö 
myös mahdollistaa eläinlääkäripalveluiden, 
elintarvikevalvonnan ja terveysvalvonnan 
johtotehtävien eriyttämisen. Arvioinnin mu-
kaan kuntien valmiutta vapaaehtoisuuteen 
perustuviin yhteistyöratkaisuihin hidastaa 
kuitenkin pelko taloudellisen ohjausvaiku-
tuksen heikkenemisestä ja toimintojen keskit-
tymisestä. Eläinlääkintähuolto on lisäksi 
muuhun ympäristöterveydenhuoltoon verrat-
tuna erilaisessa asemassa sen suhteen, että 
eläinlääkäripalveluiden osalta eläinlääkärit 
rinnastuvat itsenäisiin ammatinharjoittajiin, 
ja tehtävien muutoksilla on siten vaikutusta 
myös heidän tulonmuodostukseensa.  

Kuntien yhteistoiminta on avainasemassa 
myös päivystysjärjestelyjen toimivuuden 
osalta. Vaikka voimassa olevassa eläinlää-
kintähuoltolaissa ei ole erityisiä säännöksiä 
eläinlääkäripäivystyksestä, kunnan lain mu-
kaisiin velvollisuuksiin katsotaan kuuluvan 
kiireellisten eläinlääkäripalveluiden järjestä-
minen myös virka-ajan ulkopuolella. Tämä 
on tuotu esiin lain perusteluissa (HE 
252/1989 vp) ja todettu myös korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksessä (KHO 
21.9.1994 T 4286). Päivystysjärjestelyihin 
liittyy kuitenkin käytännössä monia ongel-
mia. Vaikka päivystys järjestetään yleensä 
useamman kunnan kattavalla alueella, päi-
vystykseen on sidottuna suhteellisen paljon 
eläinlääkäreitä palveluiden kysyntään näh-
den. Nykyisin tavallinen järjestely, jossa päi-
vystysalueella päivystää yksi eläinlääkäri, on 
myös hyvin haavoittuvainen silloin, kun use-
ampi eläin tarvitsee kiireellistä hoitoa sa-
manaikaisesti tai kun eläinlääkäri sairastuu. 
Lisäksi päivystysjärjestelmän ongelmana 
ovat puhelut, jotka saattavat häiritä eläinlää-
kärinavun antamiseksi tehtävää työtä. Osa 
päivystysajan puheluista ei koske kiireellistä 
eläinlääkärinapua, vaan asiakkaan neuvontaa 
tai ohjaamista virka-aikana annettaviin palve-
luihin. Nykyisen päivystysjärjestelmän puit-
teissa ei voida myöskään riittävästi ottaa 
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huomioon eroja eri eläinryhmien hoitoon liit-
tyvissä tarpeissa.  

Päivystys on myös palveluiden käyttäjien 
mielestä yksi kunnallisten eläinlääkäripalve-
luiden heikoimmin toimivia puolia. Kun vas-
taajia pyydettiin maa- ja metsätalousministe-
riön, Elintarviketurvallisuusviraston, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n ja 
Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n Suomen Gal-
lupilta vuoden 2007 keväällä tilaamassa tut-
kimuksessa arvioimaan oman paikkakuntan-
sa eläinlääkäripalveluja viimeisen vuoden 
ajalta kouluarvosanoin (4= erittäin huono, 
10=erinomainen), peruseläinlääkäripalvelut 
saivat kokonaisarvosanojen keskiarvoksi 
8,45, mutta päivystyspalvelut vain arvosanan 
7,90. 
 
Kunnan järjestämien eläinlääkäripalveluiden 
kattavuus 

Lain säännökset kunnan eri eläinryhmille 
järjestämien palveluiden kattavuudesta ovat 
osoittautuneet käytännössä vaikeaselkoisiksi. 
Lain perustelujen mukaan palvelut, jotka 
kunnan on järjestettävä muiden kotieläinten 
kuin hyötyeläinten terveyden ja sairauksien 
hoitamiseksi, ovat hyötyeläimille annettavia 
peruseläinlääkäripalveluja rajatumpia. Asia 
on kuitenkin sekä lakitekstin että perustelu-
jen valossa epäselvä. Lain perustelujen mu-
kaan hyötyeläimille annettaviin palveluihin 
kuuluvat kaikki tavanomaiset tutkimus- ja 
hoitotoimenpiteet sekä ensiapu. Esimerkkei-
nä mainitaan haavojen ja tulehdusten hoito, 
rokotukset ja synnytysapu. Muille koti-
eläimille kuin hyötyeläimille annettavista 
terveydenhuoltopalveluista mainitaan esi-
merkkeinä rokotukset, sairauden ehkäisemi-
seen tarvittavat vitamiini-, kivennäis- ja hi-
venaineruiskeet, hammaskiven ja kannusten 
poistaminen, kynsien leikkaaminen, kastroin-
ti ja sterilointi. Muiden kotieläinten kuin 
hyötyeläinten sairauksien hoitamiseksi annet-
tavista palveluista perusteluissa ei anneta 
esimerkkejä, mutta todetaan, että näiden 
eläinten sairauksien hoitamiseksi on annetta-
va peruseläinlääkäripalveluiden tasoisia pal-
veluja.  

Ongelmia lain soveltamisessa on aiheutta-
nut myös hyötyeläimen määritelmä. Lain pe-
rustelujen mukaan hyötyeläimiä ovat elintar-
viketuotantoeläimet ja turkiseläimet, maatila-

talouden tai muun alkutuotantoon liittyvän 
elinkeinotoiminnan yhteydessä pidettävät 
hevoset ja muut työhevoset sekä koirista po-
rokoirat, näkövammaisten opaskoirat, am-
mattimaisissa vartiointitehtävissä käytettävät 
koirat sekä poliisin, tullin ja puolustusvoimi-
en käyttämät koirat. Käytännössä eräiden pe-
rusteluissa mainitsemattomien eläinten kuten 
ratsuhevosten ja rekikoirien asema hyöty-
eläiminä on ollut epäselvä. 

 
Tuotantoeläinten terveydenhuolto 

Voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain 
mukaan kunnan on huolehdittava peruseläin-
lääkäripalvelujen järjestämisestä hyötyeläin-
ten terveyden ja sairauksien hoitamiseksi. 
Sairauskeskeisestä eläinten lääkitsemisestä 
on jo pitkään pyritty eroon ja eläinlääkärei-
den työssä on yhä enemmän kysyntää koko 
eläintenpitoyksikön kattavan ennaltaehkäise-
vän terveydenhuollon osaamiselle. Siksi 
voimakkaasti yleistyneen suunnitelmallisen 
terveydenhuoltotyön, johon kuuluvat tilakoh-
taiset eläinlääkärin tekemät terveydenhuolto-
käynnit ja terveydenhuoltosuunnitelmat, voi-
daan katsoa jo kuuluvan tavanomaiseen 
eläinlääkäripalveluun. Tuotantoeläinten ter-
veydenhuolto on neuvonnallisen luonteensa 
ansiosta myös tehokasta ennaltaehkäisevää 
eläinsuojelutyötä. 

Suomessa kunnaneläinlääkärin toimenkuva 
on perinteisesti perustunut malliin, jossa yk-
sittäisten eläinten akuuttien sairastapausten 
hoito on pääosassa. Ennaltaehkäisevän ter-
veydenhuoltotyön sovittaminen tähän malliin 
on vaikeaa, koska terveydenhuoltokäynnit 
vaativat perusteellista ja aikaa vievää pereh-
tymistä tilan eläinten terveystilanteeseen ja 
tuotantoympäristöön. Kunnallisen eläinlää-
kintähuollon ja muun ympäristöterveyden-
huollon siirtyessä suurempiin seudullisiin 
toimintayksiköihin on eläinlääkärien keski-
näisellä työnjaolla pystytty parantamaan pal-
velutasoa. Kuitenkin alueilla, joilla kunnan-
eläinlääkärityövoiman saatavuudessa on ollut 
ongelmia, terveydenhuoltopalveluja ei ole 
voitu tarjota kysyntää vastaavasti, koska re-
surssit on ollut pakko kohdistaa sairastapauk-
siin.  

Kotieläinten terveydenhuollolla on perin-
teisesti ymmärretty karjan terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä. Pää-
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määränä on pidetty myös tilan taloudellisen 
tuloksen paranemista. Nykyisin terveyden-
huolto nähdään osana elintarviketuotannon 
kansallista laatustrategiaa. Eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden tuotannossa painotetaan 
entistä enemmän elintarvikkeiden laatua ja 
turvallisuutta sekä eläinten hyvinvointia ja 
tuotannon eettisyyttä. Tuotannon tehostumi-
nen, erikoistuminen, tuotantoyksiköiden 
koon kasvu ja uudet tuotantotavat ovat myö-
tävaikuttaneet terveydenhuollon tarpeen kas-
vuun. 

Eläinten terveydenhuollon kansallinen or-
ganisointi käynnistettiin vuonna 2001 Elin-
tarviketurvallisuusvirasto Eviran edeltäjän ja 
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n yh-
teistyönä. Kansallisiksi tavoitteiksi asetettiin 
tuotannon kannattavuuden parantaminen, 
tautitilanteen seuranta ja valvonta, lääkkei-
den hallittu käyttö ja sen seuranta, tiedon ke-
rääminen ja hyödyntäminen, laatu ja kulutta-
jaturvallisuus sekä lainsäädännön toteutumi-
sen edistäminen. 

Eläinterveydenhuollon kolme tasoa ovat 
lakisääteinen, kansallinen ja yrityskohtainen 
taso. Jaottelu on yhdenmukainen kansallisen 
laatustrategian kanssa. Lakisääteinen taso 
koskee kaikkia tuottajia, koska kyse on voi-
massa olevan alkutuotantoa ja eläintenpitoa 
koskevan lainsäädännön noudattamisesta. 
Tuotantoeläintilan osallistuminen kansallisel-
le tai yrityskohtaiselle tasolle on vapaaehtois-
ta ja perustuu sopimukseen. Kansallinen taso 
koostuu yhteisesti tuotantosuunnittain sovi-
tuista terveydenhuollon toimenpiteistä. Yri-
tyskohtaisella tasolla yhteisöt ja tilat voivat 
kilpailukyvyn parantamiseksi soveltaa kan-
sallista tasoa korkeampia laatuvaatimuksia. 
Sikaterveydenhuollossa on lisäksi erityistaso 
jalostuseläimiä kasvattaville ja myyville sika-
loille, joilta edellytetään erityistoimenpiteitä 
tautikontrollissa. Nimitystä ”tuotannollinen 
taso” käytetään silloin, kun terveydenhuolto-
suunnitelmassa on yhdellä tai useammalla 
osa-alueella edetty kansallista tasoa pitem-
mälle käyttäen hyväksi esimerkiksi tuotos-
seurannan tietoja, hedelmällisyyden tunnus-
lukuja ja olosuhdeselvityksiä. 

Tuottajat liittyvät terveydenhuoltojärjes-
telmään tekemällä terveydenhuoltosopimuk-
sen eläinlääkärin kanssa. Terveydenhuolto-
sopimuksessa sovitaan eläinlääkärin säännöl-
lisistä käynneistä tilalla. Kansallisen tason 

minimivaatimuksissa käyntitiheys vaihtelee 
yhdestä neljään kertaan vuodessa. Kuitenkin 
esimerkiksi hedelmällisyysseurannassa käy-
täntönä ovat monilla lypsykarjatiloilla jo 
kuukausittaiset terveydenhuoltokäynnit. 
Aluksi tilalla käydään perusteellisesti läpi 
eläinten hyvinvointiin, terveyteen ja tau-
tisuojaukseen sekä lääkitykseen liittyvät asiat 
ja näiden perusteella laaditaan terveyden-
huoltosuunnitelma.  

Terveydenhuoltojärjestelmiä on kehitetty 
myös lampaille, siipikarjalle, poroille ja ka-
loille, mutta ainoastaan sikojen ja nautojen 
terveydenhuoltoon on toistaiseksi olemassa 
kansallinen organisaatio ja seurantajärjestel-
mä. Allekirjoittamalla terveydenhuoltosopi-
muksen tuottaja antaa luvan tilan terveyden-
huollon tietojen tallentamiseen seurantajär-
jestelmään ja sallii tietojen luovuttamisen sil-
le meijerille ja teurastamolle, jonka tuottaja-
na toimii. Vuonna 2004 käynnistettiin siko-
jen terveydenhuollon internetpohjainen seu-
rantajärjestelmä Sikava. Vastaava nautapuo-
len järjestelmä Naseva lähti käyntiin syksyllä 
2006. Molempia hallinnoi ETT. 

Käytännössä koko Suomen sianlihantuo-
tanto ja porsastuotanto on jo terveydenhuol-
lon ja Sikava -seurantajärjestelmän piirissä. 
Varsin nopeaan yleistymiseen on ollut syynä 
muun muassa lihateollisuusyritysten terveys- 
ja laatuluokitusten integroiminen terveyden-
huoltojärjestelmään. 

Mukanaolo terveydenhuollossa pitäisi nä-
kyä tätä kautta laadukkaista tuotteista mak-
settavina parempina tuottajahintoina. Lisäksi 
lääkeluovutussäädökset tekevät eläinlääkäril-
le mahdolliseksi luovuttaa tiettyjä lääkkeitä 
sikatilalle myös vastaisen varalle, jos tilalla 
on terveydenhuoltosopimus eläinlääkärin 
kanssa. Muutoin lääkkeitä saa määrätä tai 
luovuttaa vain todettujen tapausten jatkohoi-
toon. 

Nautaterveydenhuollon yleistyminen on ol-
lut hitaampaa. Maidon hinnoittelussa tervey-
denhuollossa mukana olemisesta maksettava 
laatulisä ei ole ollut sikatalouden vastaavaan 
verrattava. Meijeriteollisuus on perustellut 
asiaa sillä, että terveydenhuoltopalveluja ei 
ole kattavasti saatavana koko maassa. Monil-
la lihateollisuusyrityksillä terveydenhuolto-
sopimus on naudanlihantuotannossa sopi-
muslisän maksamisen ehtona. Joillakin paik-
kakunnilla eläinlääkäriresurssit saattavat olla 



 HE 81/2009 vp  
  

 

16 

rajoittavana tekijänä ja toisaalta kaikki tuot-
tajat eivät näe terveydenhuollon kustannuksi-
en vastaavan toiminnasta saatavaa hyötyä. 
Erityisesti tilat, jotka suunnittelevat luopu-
vansa tuotannosta lähivuosina, saattavat pitää 
terveydenhuoltoa vähemmän tärkeänä. 

Vuonna 2008 aloitettiin erityisen hyvin-
vointituen maksaminen hakemusten perus-
teella sellaisille maatiloille, joilla on panos-
tettu tuotantoeläinten hyvinvointiin lakisää-
teistä minimitasoa enemmän. Hyvinvointitu-
ki on osa Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmaa 2007-2013. Yhtenä perusvaa-
timuksena on terveydenhuoltosopimus suun-
nitelmineen ja säännöllisine seurantakäyntei-
neen. Hyvinvointituella on todennäköisesti 
suuri merkitys siihen, että Naseva –
järjestelmään rekisteröidyt nautatilojen ter-
veydenhuoltosopimukset ovat enemmän kuin 
kaksinkertaistuneet vuodesta 2007. Resurssi-
pulasta kertoo kuitenkin se, että hyvinvointi-
tuen ehtona olleille vuoden 2008 terveyden-
huoltokäynneille jouduttiin antamaan lisäai-
kaa vuoden 2009 huhtikuun loppuun asti, 
koska eläinlääkärit eivät ehtineet käyntejä 
vuoden 2008 aikana toteuttaa. 

Olemalla mukana terveydenhuollossa ja 
sen seurantajärjestelmissä pystyvät tuotan-
toeläintilat helpommin hoitamaan myös alku-
tuotantoasetuksen (134/2006) edellyttämän 
ketjuinformaatiovaatimuksen, joka tuli siko-
jen osalta voimaan vuonna 2008 ja alkaa 
koskea nautoja vuonna 2010. Tämän mukaan 
tuottajan on ennen eläinten teurastamolle lä-
hettämistä toimitettava tiedot muun muassa 
eläinten lääkitsemisestä ja elintarviketurvalli-
suuteen vaikuttavien eläinten sairauksien 
esiintyvyydestä tilalla. 

Lääninhallitukset ovat arvioineet peruspal-
veluiden arvioinnin yhteydessä tuotantoeläin-
ten terveydenhuoltopalveluiden saatavuutta 
ja laatua. Viimeksi arvioinnit on tehty vuosi-
na 2007 ja 2008. Arviointien mukaan Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 
liittyvä eläinten hyvinvointituki on lisännyt 
huomattavasti terveydenhuoltosopimuksen 
tehneiden nautatilojen määrää, mutta sopi-
muksia on edelleen tavoitteeseen nähden vä-
hän. Eläinterveydenhuoltopalvelujen saata-
vuus ja käyttö vaihtelee huomattavasti kun-
nittain ja maakunnittain, eikä varsinkaan nau-
taeläinten terveydenhuoltopalveluja käytetä 
tai pystytä tarjoamaan kattavasti kaikissa 

kunnissa. Pohjois- ja Itä-Suomessa eläinlää-
käreiden huono saatavuus haittaa kunnallis-
ten eläinlääkintäpalveluiden järjestämistä. 
Kunnaneläinlääkäreiltä odotetaan aktiivista 
osallistumista terveydenhuoltoon, mutta 
eläinlääkäreiden hajanainen toimenkuva hait-
taa asianmukaista syventymistä terveyden-
huoltotyöhön.  

Lääninhallitukset toteavat toimenpide-
ehdotuksinaan, että kunnaneläinlääkäreiden 
keskinäinen työnjako tulee seudullisissa yk-
siköissä järjestää siten, että kukin eläinlääkäri 
voi arkipäivinä keskittyä joko varsinaiseen 
eläinlääkärinavun antamiseen, terveyden-
huoltoon, elintarvikevalvontaan tai muihin 
virkatehtäviin. Tiedottamista terveydenhuol-
totyöstä ja sen saatavuudesta on edelleen li-
sättävä. Kuntien tulee varmistaa, että kun-
naneläinlääkärit saavat tarvittaessa ohjausta 
ja lisäkoulutusta varsinkin suurten eläinyksi-
köiden terveydenhuoltotyöhön.  

 
Kunnaneläinlääkäreiden asema 

Kunnaneläinlääkärin asema sekä eläinlää-
käripalveluiden tuottajana että valvontatehtä-
vien hoitajana voi aiheuttaa ongelmia hallin-
totoiminnalta edellytettävän puolueettomuu-
den sekä virkamiesten esteettömyyttä koske-
vien säännösten näkökulmasta. Eläinlääkäri-
palveluja tuottaessaan kunnaneläinlääkärin 
suhde asiakkaaseen on yksityisoikeudellinen 
sopimussuhde, josta eläinlääkäri saa talou-
dellista hyötyä itselleen. Eläinsuojelulakiin, 
eläinten kuljetuksesta annettuun lakiin, eläin-
tautilakiin, tilatukijärjestelmän täytäntöön-
panosta annettuun lakiin ja elintarvikelakiin 
perustuvia valvontatehtäviä hoitaessaan kun-
naneläinlääkärin suhde samaan asiakkaaseen 
on sen sijaan viranomaisen ja asiakkaan väli-
nen suhde, johon voi liittyä julkisen vallan 
käyttöä. Kunnaneläinlääkäri saattaa esiintyä 
näissä molemmissa rooleissa samassa tilan-
teessa, jos hän esimerkiksi eläintä hoitaes-
saan epäilee eläinsuojeluongelmia tai vaka-
vaa eläintautia.  

Kunnaneläinlääkärin kaksoisrooli ja siihen 
liittyvät ongelmat ovat olleet esillä muun 
muassa eläinsuojelulain valmistelussa. Halli-
tuksen esityksessä laiksi eläinsuojelulain 
muuttamisesta (HE 263/1984) ja hallituksen 
esityksessä eläinsuojelulaiksi (HE 36/1995) 
käsiteltiin kunnaneläinlääkäreiden asemaa 
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valvontaviranomaisina suhteessa heille myös 
kuuluviin tehtäviin eläinlääkärinavun antaji-
na. Kummankin hallituksen esityksen mu-
kaan se, että kunnaneläinlääkäri joutuu vaa-
timaan eläinsuojelusäännösten noudattamista 
asiakkailtaan, vaikeuttaa hänen asemaansa 
valvontaviranomaisena. Valvonnan asiantun-
temuksen, tehokkuuden ja kustannusten 
vuoksi parhaana vaihtoehtona kuitenkin pi-
dettiin kunnaneläinlääkärin tehtävien osalta 
nykyistä valvontajärjestelmää. Myös Euroo-
pan yhteisöjen komissio on yhteisölainsää-
dännön täytäntöönpanoon liittyvien tarkas-
tusten yhteydessä suositellut, että kaksoisroo-
liin kiinnitetään huomiota muun muassa vie-
raiden aineiden valvonnassa ja eläinsuojelu-
valvonnassa.  

Kunnaneläinlääkärin asema on eläinlääkin-
tähuoltolain ja muun eläinlääkintähuoltoa 
koskevan lainsäädännön mukaan poikkeuk-
sellinen myös siinä mielessä, että kunnan-
eläinlääkäri hoitaa kunnalle säädettyjen teh-
tävien lisäksi tehtäviä, joita ei ole säädetty 
kunnan tehtäviksi ja joista kunnaneläinlääkä-
ri saa korvauksen valtiolta. Tilanne on on-
gelmallinen tehtävien hallinnan ja niihin tar-
vittavien voimavarojen suunnittelun kannal-
ta, koska kunnaneläinlääkärille annetaan teh-
täviä kahdelta taholta. Kunnissa ei useinkaan 
tiedetä kunnaneläinlääkärille säädetyistä val-
vontatehtävistä tai niitä ei oteta huomioon 
muiden tehtävien mitoituksessa. Epäselvyyttä 
on syntynyt myös siitä, mikä on kunnan tai 
valtion rooli kunnaneläinlääkärin työnantaja-
na esimerkiksi työsuojelun osalta silloin, kun 
kunnaneläinlääkäri suorittaa hänelle säädet-
tyjä valvontatehtäviä.  

 
Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvi-
en kunnaneläinlääkärin tehtävien rahoitus  

Valtion varoista maksetaan kunnaneläin-
lääkärille toimituspalkkio vain tehtävistä, 
jotka edellyttävät kunnaneläinlääkärin käyn-
tiä tilalla tai muussa valvontakohteessa. 
Muusta valvontaviranomaisen asemaan kuu-
luvasta työstä ei lähtökohtaisesti makseta 
toimituspalkkiota. Tällaista työtä on käytän-
nössä esimerkiksi puhelinneuvonta, kirjalliset 
työt tai kokouksiin osallistuminen. Näin ollen 
kunta vastaa käytännössä noin 90 prosentista 
valvontatehtävien todellisista kustannuksista 

maksamalla eläinlääkäripalveluja antavan 
kunnaneläinlääkärin peruspalkan.  

Käytäntönä on ollut, että valtio maksaa 
valvontatehtäviin tarvittavan koulutuksen ja 
siihen liittyvät matkakustannukset sekä sel-
laiset työvälineet ja varusteet, joita ei käytetä 
kunnaneläinlääkärin muissa tehtävissä. Lain 
mukaan kunnan on hankittava toimitilat ja 
työvälineet vain eläinlääkäripalveluja varten. 
Ongelmia on eräiltä osin syntynyt siitä, ke-
nen tulisi hankkia sellaiset kunnaneläinlääkä-
rin jatkuvassa käytössä olevat työvälineet tai 
tekninen apu, joita tarvitaan sekä valvonta-
tehtävissä että eläinlääkäripalveluissa. Tällai-
sia työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, 
internetyhteys ja sähköposti. Valvontatehtä-
vien kannalta nämä ovat välttämättömiä työ-
välineitä, joilla voidaan pitää yhteyttä valtion 
viranomaisiin. Valtio maksaa valvontatehtä-
vien osalta työnantajan tapaturmavakuutus-
maksun, minkä lisäksi valtio on vastannut 
työnantajan vahingonkorvausvelvollisuudes-
ta silloin, kun kunnaneläinlääkäri on virka-
tehtävissään aiheuttanut vahinkoa ulkopuoli-
selle. Valtion viranomaisten on kuitenkin 
käytännössä mahdotonta vastata paikallisiin 
työoloihin liittyvästä työsuojelutoiminnasta. 
 
2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1  Tavoitteet 

Ehdotuksen tavoitteena on turvata kuntien 
eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu 
maan kaikissa osissa. Tavoitteena on edistää 
eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä var-
mistaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
valvonta alueellisella ja paikallisella tasolla 
EU-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.  

Ehdotuksella kunnallinen eläinlääkintä-
huolto pyritään sovittamaan yhteen kuntien 
välisen yhteistyön kehittämistä koskevien 
hankkeiden kanssa. 
 
2.2 Keskeiset ehdotukset 

Eläinlääkintähuoltolaki ehdotetaan uudis-
tettavaksi kokonaisuudessaan. Ehdotettua 
uutta lakia sovellettaisiin paitsi eläinlääkäri-
palveluihin myös elintarvikevalvontaan, 
eläintautivalvontaan ja eläinten hyvinvoinnin 
valvontaan. Lain soveltamisalaan kuuluisi 
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siis nykyiseen tapaan se tehtäväkenttä, jota 
hoitavat paikallistason viranomaisista pää-
osin kunnaneläinlääkärit. Ehdotetut eläintau-
ti- ja eläinsuojeluvalvontaa koskevat sään-
nökset olisivat omiaan selkeyttämään kunnan 
vastuuta kunnaneläinlääkärille säädettyjen 
valvontatehtävien hoidossa. Lisäksi laissa 
säädettäisiin näiden valvontatehtävien rahoi-
tuksesta. Elintarvikevalvonta sisältyisi edel-
leen eläinlääkintähuoltolakiin, sillä eläinten 
terveydellä ja kunnallisella eläinlääkintähuol-
lolla on suora yhteys elintarvikkeiden turval-
lisuuteen, laatuun ja elintarviketalouden kan-
nattavuuteen.  

Ehdotuksen mukaan kunta olisi nykyiseen 
tapaan vastuussa eläinlääkäripalveluiden jär-
jestämisestä alueellaan. Kunnallista eläinlää-
kintähuoltoa on pidettävä eläinlääkäripalve-
luiden tasapuolisen saatavuuden kannalta 
välttämättömänä maassa, jossa etäisyydet 
ovat pitkiä ja yksityiset palvelut pitkälti kes-
kittyneet suuriin asutuskeskuksiin ja seura-
eläinten hoitoon. Ehdotuksessa täsmennettäi-
siin niitä säännöksiä, jotka koskevat kunnan 
vastuuta eläinlääkäripalveluiden järjestämi-
sestä eri eläinryhmille. Kunnan olisi ehdo-
tuksen mukaan järjestettävä hyötyeläimille 
arkipäivisin virka-aikana peruseläinlääkäri-
palvelut. Muille kotieläimille kuin hyöty-
eläimille peruseläinlääkäripalvelut olisi jär-
jestettävä silloin, kun näitä palveluja ei ole 
muutoin yhteistoiminta-alueella saatavilla. 
Kiireellistä eläinlääkärinapua kunnan olisi 
kuitenkin järjestettävä kaikille äkillisesti ja 
vakavasti sairastuneille kotieläimille.  

Peruseläinlääkäripalvelun, kotieläimen ja 
hyötyeläimen määritelmiä ehdotetaan myös 
täsmennettäväksi tekemättä niihin kuitenkaan 
merkittäviä sisällöllisiä laajennuksia. Laissa 
myös säädettäisiin, että niissä tapauksissa, 
joissa elintarviketuotantoa varten pidettävien 
eläinten terveydenhuoltoa varten olisi perus-
tettu valtakunnallinen eläinten terveyden-
huolto-ohjelma, kunnan tulisi järjestää perus-
eläinlääkäripalveluihin kuuluvat terveyden-
huoltopalvelut ohjelman mukaisesti. Tällä 
hetkellä valtakunnallisia terveydenhuolto-
ohjelmia on olemassa nautojen ja sikojen ter-
veydenhuoltoa varten. 

Ehdotuksella esitetään rajattavaksi sitä 
asiakaspiiriä, jota varten kunnan on järjestet-
tävä eläinlääkäripalveluja. Koska asiasta ei 
ole säännöksiä voimassa olevassa laissa, 

eläinten omistajat ovat käytännössä voineet 
valita eläinlääkärin alueilla, joilla vaihtoehto-
ja on ollut tarjolla. Palveluiden suunnittelun 
ja mitoituksen kannalta olisi kuitenkin selke-
ämpää, että laissa säädettäisiin, keitä varten 
palveluja on järjestettävä. Ehdotuksen mu-
kaan eläinlääkäripalveluja olisi järjestettävä 
kunnan asukkaiden pitämiä kotieläimiä var-
ten sekä lisäksi sellaisia kunnan alueella pi-
dettäviä eläimiä varten, joille eläinlääkä-
rinapua annetaan niiden pitopaikassa. Kii-
reellisissä tapauksissa eläinlääkärinapua olisi 
kuitenkin annettava myös muille kunnan alu-
eella oleville eläimille. 

Ehdotetut säännökset eläinlääkäripalveluis-
ta perittävistä maksuista vastaisivat pääosin 
voimassa olevaa lakia. Säännös kunnan oi-
keudesta periä maksu päivystysalueella jär-
jestettävästä keskitetystä yhteydenottopalve-
lusta olisi kuitenkin uusi.  

Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonta eivät 
ehdotuksen mukaan edelleenkään kuuluisi 
kunnan tehtäviin, vaan säilyisivät valtion teh-
tävinä. Tarttuvien eläintautien vastustamisel-
la ja eläinten hyvinvoinnin valvonnalla on 
aina valtakunnallista merkitystä siitä huoli-
matta, että valvontatehtäviä on tarkoituksen-
mukaista hoitaa paikallistasolla. Vastustetta-
van eläintaudin esiintyminen maassa voi ta-
pauksesta riippuen vaikuttaa alkutuotannon, 
teollisuuden ja kaupan toimintaan, suoma-
laisten tuotteiden vientiin sekä ihmisten ter-
veyteen. Vastustettavien eläintautien taudin-
purkauksissa on tärkeää toimia nopeasti ja 
kriisitilanteissa toiminnan johto on tarpeen 
keskittää valtakunnallisesti ja alueellisesti. 
Lisäksi kunnaneläinlääkärit on tarvittaessa 
voitava velvoittaa työskentelemään toimialu-
eensa ulkopuolelle. Eläintauti- ja eläinsuoje-
luvalvonta edellyttävät myös erityistä asian-
tuntemusta, mikä puoltaa viranomaisten ny-
kyisen vastuunjaon säilyttämistä. Valtion 
vastuulla olevien eläintauti- ja eläinsuojelu-
tehtävien paikallista hoitamista varten arvioi-
daan tarvittavan 42 henkilötyövuotta koskeva 
työpanos. 

Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien eh-
tojen valvonnan uudelleenjärjestämisen joh-
dosta arvioidaan lääninhallituksiin tarvitta-
van 15 uutta valvontaeläinlääkärin virkaa. 
Valvontaeläinlääkärit vastaisivat kokonai-
suudessaan Euroopan unionin suorien maata-
loustukien edellytyksenä olevien täydentävi-
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en ehtojen valvontaan liittyvien tehtävien 
hoidosta elintarvikkeisiin, eläintaudeista il-
moittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liitty-
en sekä Euroopan unionin eläinten hyvin-
vointia koskevien säädösten edellyttämästä 
otantaan perustuvasta säännöllisestä valvon-
nasta eli niin sanotuista EU-eläinsuojelu-
tarkastuksista. Valvontaeläinlääkärit vastai-
sivat paikallisen eläinsuojeluviranomaisen 
(kunnaneläinlääkäri, terveystarkastaja tai po-
liisi) pyynnöstä myös vaikeimpien eläinsuo-
jelutehtävien hoidosta. Näillä tarkoitettaisiin 
erityisesti vaativia valvontatehtäviä, joissa 
päädytään eläinsuojelulain (247/1996) 42 ja 
44 §:n mukaisiin pakkotoimiin.  

Elintarviketurvallisuusvirastoon arvioidaan 
tarvittavan kaksi uutta virkaa eläinten hyvin-
vointia koskevan säännöllisen valvonnan val-
takunnallista ohjausta ja auditointia varten. 

Ehdotetussa laissa kuitenkin selvennettäi-
siin kuntien vastuuta valvontatehtävistä kun-
naneläinlääkärin työnantajana. Kunnan tu-
lisikin nimenomaisesti huolehtia voimavaro-
jen mitoituksesta siten, että kunnaneläinlää-
kärille säädetyt valvontatehtävät voidaan hoi-
taa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Li-
säksi kunnan tulisi huolehtia näihin tehtäviin 
tarvittavista toimitiloista ja työvälineistä. Eh-
dotuksen mukaan valvontatehtävien rahoitus 
ei enää perustuisi valtion kunnaneläinlääkä-
rille maksamiin toimituspalkkioihin, vaan 
valtio korvaisi eläinten terveyden ja hyvin-
voinnin valvonnan sekä eläinsuojelua ja 
eläintautien vastustamista koskevan valvon-
nan palkkauskustannukset ja muut välittömät 
kustannukset kunnille.  

Ehdotuksen mukaan kuntien tulisi järjestää 
eläinlääkintähuoltoon kuuluvat tehtävät yh-
teistoiminnassa muiden kuntien kanssa tehtä-
vien tarkoituksenmukaisen hoitamisen kan-
nalta riittävän laajalla alueella. Yhteistoimin-
ta-alueen muodostamiseen sovellettaisiin 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain 5 §:n 2 momentin ja kansanterveys-
lain 5 §:n 4 momentin säännöksiä. Yhteis-
toiminta-alueiden tulisi aloittaa toimintansa 
viimeistään vuoden 2013 alussa. Elintarvike-
valvontaa koskevan valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen mukaan eläinlääkintähuollon 
tehtävät tulee järjestää samalla yhteistoimin-
ta-alueella kuin muutkin ympäristötervey-
denhuollon tehtävät. Tämä olisi tarpeen ottaa 
huomioon ympäristöterveydenhuoltoa kos-

kevia yhteistoiminta-alueita muodostettaessa 
ja niitä koskevia säännöksiä valmisteltaessa.  

Ehdotetut yhteistoiminta-alueita koskevat 
säännökset ovat yhdenmukaisia kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden kans-
sa. Kuntien yhteistoiminnan edistämisellä ar-
vioidaan olevan keskeinen merkitys palve-
luiden laadun ja saatavuuden kannalta, sillä 
suuremmassa toimintayksikössä on mahdol-
lista osoittaa voimavaroja tarkemmin yksikön 
tarpeen mukaan ja jakaa työn kuormitusta ta-
saisemmin. Lisäksi suuremmassa toimintayk-
sikössä on mahdollisuus henkilötasolla kes-
kittyä enemmän joihinkin tehtäväalueisiin ja 
syventää osaamista niillä. Tämän voidaan 
olettaa edistävän työn tuottavuutta.  

Yhteistoiminta-alueilla olisi myös nykyisiä 
toimintayksiköitä paremmat mahdollisuudet 
ottaa huomioon hallintolain (434/2003) es-
teellisyyssäännökset kunnaneläinlääkäreiden 
työjärjestelyissä. Tavoitteena työjärjestelyjä 
vahvistettaessa tulisi olla, että elintarvikelain, 
eläintautilain tai eläinsuojelulain mukaisia 
valvontatehtäviä hoitavat kunnaneläinlääkärit 
eivät valvoisi niitä asiakkaita, joihin heillä on 
pysyvä asiakassuhde eläinlääkäripalveluiden 
antajana. Tämä ei kuitenkaan saisi estää sitä, 
että poikkeustapauksissa sekä virkatehtävän 
hoitajana että eläinlääkärinavun antajana voi-
si toimia muukin ympäristöterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alueen kunnaneläinlääkäri 
kuin se, jolle tehtävä normaalitilanteessa 
kuuluu.  

Kuntien eläinlääkäripäivystys ehdotetaan 
järjestettäväksi kuntien yhteistyönä yhtä tai 
useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla 
päivystysalueella. Päivystysalueen koosta ja 
sen muodostamisesta säätäminen on tarpeen, 
jotta voitaisiin vähentää nykyisiin päivystys-
järjestelyihin liittyviä ongelmia. Suuremmal-
la päivystysalueella kunnaneläinlääkärit jou-
tuisivat päivystäjiksi todennäköisesti nykyis-
tä harvemmin, mikä poistaisi päivystysaikai-
seen resurssien vajaakäyttöön liittyviä on-
gelmia ja vähentäisi kunnaneläinlääkäreiden 
työn kuormittavuutta. Päivystyspalveluiden 
organisointi kuntien muodostamilla yhteis-
toiminta-alueilla ei olisi tähän tavoitteeseen 
nähden riittävää, sillä on todennäköistä, että 
alueiden koko ei tällöin merkittävästi eroaisi 
nykyisistä päivystysalueista.  

Päivystysalueiden laajentuessa olisi kui-
tenkin pidettävä huolta siitä, etteivät eläin-
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lääkärikäynteihin liittyvät matkat kasvaisi 
kohtuuttoman pitkiksi. Laissa ehdotetaankin 
säädettäväksi, että kuntien on järjestettävä 
kiireellinen eläinlääkäriapu siten, että sitä on 
saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta 
kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäi-
syydellä ottaen kuitenkin huomioon maantie-
teelliset olosuhteet. Käytännössä tämä tar-
koittaisi seutu- tai maakunnankokoisten päi-
vystysalueiden jakamista pienempiin päivys-
tyspiireihin. Päivystyspiirien toiminta ja kes-
kinäinen yhteistyö olisi kuitenkin mahdollista 
järjestää joustavasti, kun päivystysjärjeste-
lyistä sovittaisiin yhtenäisesti koko päivys-
tysalueella. Lisääntynyt joustavuus voisi 
merkitä esimerkiksi sitä, että eläinlääkäri-
käyntejä tehtäisiin tarvittaessa päivystyspiiri-
en rajojen ylitse.  

Ehdotuksen mukaan pienikokoisia ja suuri-
kokoisia eläimiä varten tulisi lähtökohtaisesti 
perustaa erilliset päivystysjärjestelmät, mikä 
olisi omiaan parantamaan päivystyspalvelui-
den saatavuutta. Lisäksi laissa säädettäisiin, 
että päivystysalueella asiakkaiden yhteyden-
otot tulisi keskittää yhteen paikkaan. Keskite-
tyn yhteydenottopalvelun avulla olisi mah-
dollista jakaa päivystykseen käytettävissä 
olevia resursseja kysynnän mukaan. Palvelun 
kautta voisi saada selvissä tapauksissa ohja-
uksen päivystävälle vastaanotolle tai tilata 
eläinlääkärin käymään tilalla. Palvelusta voi-
taisiin myös ohjata puheluita eteenpäin eläin-
lääkärille esimerkiksi hoidon tarpeen kiireel-
lisyyden arviointia ja neuvontaa varten. 

Kunta voisi nykyiseen tapaan järjestää lais-
sa säädetyt eläinlääkäripalvelut myös osta-
malla ne yksityisiltä eläinlääkäripalveluiden 
tuottajilta. Palvelun tuottajalla olisi tällöin 
oikeus periä palveluista asiakkaalta tarjous-
asiakirjoissa ilmaistu maksu sekä korvaus 
matkakustannuksista sekä käyttämistään 
lääkkeistä ja tarvikkeista. Elintarvikevalvon-
taan, eläinsuojeluvalvontaan tai eläintauti-
valvontaan liittyviä tehtäviä kunta ei edel-
leenkään voisi siirtää yksityisen eläinlääkäri-
palvelun tuottajan vastattavaksi. 

Eläinlääkintähuoltolaissa ehdotetaan sää-
dettäväksi myös kunnallisen eläinlääkintä-
huollon suunnittelusta. Elintarviketurvalli-
suusviraston tulisi ehdotuksen mukaan laatia 
valtakunnallinen ohjelma, johon sisältyisi 
kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden 
saatavuutta ja laatua koskevat yleiset tavoit-

teet sekä kunnaneläinlääkäreille säädettyihin 
valvontatehtäviin kuuluvat tarkastukset, näyt-
teenotot ja muut toimenpiteet. Lääninhalli-
tuksen tulisi laatia alueellinen suunnitelma 
kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 
sekä tässä laissa tarkoitetuista täydentävien 
ehtojen ja otantaan perustuvan säännöllisen 
eläinten hyvinvoinnin valvonnan järjestämi-
sestä alueellaan. Kunnan tulisi laatia suunni-
telma eläinlääkäripalveluiden ja valvontateh-
tävien järjestämisestä alueellaan. Eläinlääkä-
ripalveluiden mitoitusta suunnitellessaan 
kunnan tulisi ottaa huomioon alueella tarjot-
tavat yksityiset eläinlääkäripalvelut.  

Elintarviketurvallisuusvirastoon arvioidaan 
tarvittavan yksi uusi virka eläinlääkintähuol-
lon valtakunnallista ohjausta ja auditointia 
varten. 

Laissa ehdotetaan säädettäväksi voimassa 
olevan lain tapaan yksityisiä eläinlääkäripal-
veluja tuottavien toimijoiden ilmoitusvelvol-
lisuudesta, toiminnassa edellytettävistä toimi-
tiloista ja työvälineistä sekä toiminnan kes-
keyttämisestä niissä tapauksissa, joissa toi-
minnassa esiintyy merkittäviä puutteita tai 
epäkohtia. Lakiin ehdotetaan lisäksi otetta-
vaksi säännökset palveluiden tuottajia koske-
vasta rekisteristä sekä Elintarviketurvalli-
suusviraston ja lääninhallituksen oikeudesta 
tarkastaa yksityisen eläinlääkäripalvelun 
tuottajan toimitilat ja työvälineet.  
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset kuntien talouteen 

Nykyisin eläinlääkintähuollon käyttöme-
noista suurin osa kohdistuu jatkuvan eläin-
lääkäripalvelun ylläpitoon, tässä merkittä-
vimpänä kulueränä kunnaneläinlääkäreiden 
kuukausipalkat. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön (STM:n muistio 12.5.2005) laskelmien 
mukaan kuntien ympäristöterveydenhuollon 
menot olivat noin 60 miljoonaa euroa vuo-
dessa. Eläinlääkintähuollon osuus ympäristö-
terveydenhuollon henkilötyövuosista on näi-
den laskelmien mukaan 34 % ja kokonais-
menoista 15 %. Näin ollen eläinlääkintähuol-
lon kokonaismeno olisi elintarvikevalvonta 
pois lukien noin 10 miljoonaa euroa. 
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Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoi-
men ja Oulun seudun ympäristöviraston 
vuotta 2006 koskevien laskelmien mukaan 
eläinlääkintähuoltoon kuuluvien viranomais-
tehtävien kustannukset olivat noin yksi euro 
asukasta kohden vuodessa eli näillä alueilla 
neljänneksestä puoleen eläinlääkintähuollon 
kaikista käyttömenoista. Tämä kustannus jää 
kokonaan kuntien katettavaksi, sillä valtio 
maksaa palkkion viranomaistehtävästä vain 
suoraan kunnaneläinlääkärille toimituspalk-
kioasetuksen (1234/2001) mukaisesti. 

Valtio on maksanut eläinlääkintähuollon 
momentilta (valtion talousarvion momentti 
30.30.25 (1.1.2008 alkaen 30.30.20) Eläin-
lääkintähuolto (arviomääräraha)) valtiolle 
kuuluvien eläinlääkintähuollon paikallisten 
virkatehtävien hoidosta palkkioita suoraan 
kunnaneläinlääkäreille hieman alle 0,5 mil-
joonaa euroa vuosittain. Kun näiden tehtävi-
en hoidosta aiheutuva kokonaiskustannus 
kunnallistaloudelle on varovaisesti arvioiden 
noin neljännes koko kunnallisen eläinlääkin-
tähuollon käyttömenoista, ovat kunnat mak-
saneet noin 90 % (4,5 miljoonaa euroa) näi-
den valtion tehtävien hoitamisen kokonais-
kustannuksista. 

Kunnille ehdotettu velvollisuus järjestää 
peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimille ja 
tarvittaessa myös muille kotieläimille sekä 
kiireellistä eläinlääkärinapua kaikille koti-
eläimille ei muuttaisi nykytilanteesta aiheu-
tuvia kustannuksia. Vaikka voimassa olevan 
lain säännökset hyötyeläimille ja muille koti-
eläimille tarjottavien palveluiden eroista ovat 
vaikeaselkoisia, kunnat ovat tarjonneet pe-
rustasoiset palvelut myös muille kotieläimille 
kuin tuotantoeläimille, jos palveluja ei ole ol-
lut muutoin tarjolla. Lisäksi kaikille eläimille 
on joka tapauksessa annettu ensihoitoa.  

Kunnille ehdotetaan säädettäväksi velvolli-
suus laatia eläinlääkintähuollon suunnitelma 
ja sen myötä mitoittaa kunnan järjestämä 
eläinlääkintähuolto tarpeen mukaan. Mitoi-
tuksessa olisi otettava huomioon, millaisia 
yksityisiä eläinlääkäripalveluja alueella tarjo-
taan. Kunnan järjestämän palvelun ei ole tar-
koitus kilpailla yksityisen palvelutuotannon 
kanssa vaan täydentää järjestelmää niin, että 
eläinlääkäripalveluja on saatavilla ehdotetun 
säädöksen mukaisesti. 

Valtio maksaisi paikalliseen eläinlääkintä-
huoltoon liittyvien valtion viranomaistehtä-

vien palkkausmenot ja muut suorat kulut ko-
konaisuudessaan kunnille. Tällöin valtio 
osallistuisi nykytilanteesta poiketen myös 
virkaeläinlääkäriverkoston ylläpitoon. Tehtä-
västä yhteiskunnalle aiheutuvien kokonaisku-
lujen arvioidaan olevan kuitenkin nykyistä 
alemmat, koska työ voidaan organisoida seu-
dullisessa järjestelmässä nykyistä tehok-
kaammin. Kunnille palautuisi valtiolta noin 3 
miljoonaa euroa nykyistä järjestelyä enem-
män. 

Kuntien eläinlääkäripäivystys ehdotetaan 
järjestettäväksi kuntien yhteistyönä yhtä tai 
useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla 
päivystysalueella. Päivystysalueelle muodos-
tettavien päivystyspiirien oletetaan olevan 
jatkossa kooltaan sellaisia, että päivystäjiä on 
käytettävissä useampia kuin yksi yhtä päi-
vystyspiiriä kohden. Tällöin on mahdollista, 
että yksittäisissä tapauksissa päivystävä 
eläinlääkäri tulee kauempaa kuin nykyjärjes-
telmässä, jossa päivystäjiä on pääsääntöisesti 
vain yksi piiriä kohden. Joissakin tapauksissa 
myös päinvastainen tilanne on mahdollinen, 
erityisesti jos päivystäjien työpanoksen käyt-
töä onnistutaan muuttamaan joustavammaksi 
(esimerkiksi päivystäjien työn yhteinen joh-
taminen koko päivystysalueella). Keskimää-
räisesti päivystysmatkojen pituuden oletetaan 
kuitenkin pitenevän yhtäaikaisten päivystäji-
en määrän pienentyessä.  

Koska yksittäisten tapausten osalta päivys-
tysmatkojen pidentyminen voi aiheuttaa 
eläinlääkäripalveluiden kustannusten merkit-
tävää nousua, olisi tarkoituksenmukaista, että 
kunnille varattaisiin edelleen mahdollisuus 
osallistua eläinlääkärin antamasta eläinlääkä-
rinavusta johtuneista käyntimaksuista, mat-
kakustannusten korvauksista sekä toimenpi-
demaksuista eläimen omistajalle tai haltijalle 
aiheutuneisiin kustannuksiin. Tämä korvaus 
tulisi edelleen määräytymään asiasta kunnis-
sa tehtävien päätösten perusteella, mutta ko-
konaiskustannusten ei oleteta muuttuvan 
merkittävästi nykytilanteesta. Jos subventiot 
rajattaisiin nykyiseen tapaan tuotantoeläinten 
hoitoon, niiden kokonaiskustannukset pie-
nenisivät todennäköisesti jatkossa nykyisestä 
1,4 miljoonasta eurosta, sillä ennustetussa 
maatalouden rakennemuutoksen kehityksessä 
tuotantoeläintilojen määrä laskee edelleen. 

Yhtäaikaisten päivystäjien määrän vähen-
täminen vastaamaan todellista kysyntää, eri-
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tyisesti yöaikaan, vähentäisi kuntien virka-
eläinlääkäreille maksamien päivystyspalkki-
oiden määrää. Tätä merkittävämpiä säästöjä 
olisi mahdollisesti saatavissa kunnissa, jotka 
ovat ostaneet päivystyspalvelut sellaisilta ul-
kopuolisilta palveluntarjoajilta, joiden kus-
tannustaso on virkaehtosopimusta merkittä-
västi suurempi, jos ne pystyvät uudessa päi-
vystysjärjestelmässä järjestämään palveluja 
nykyistä tehokkaammin. 

Ehdotuksen mukaan pienikokoisia seura- ja 
harrastuseläimiä sekä tuotantoeläimiä varten 
tulisi perustaa pääsääntöisesti erilliset päivys-
tysjärjestelmät. Eriytetty päivystysjärjestelmä 
voidaan jättää perustamatta, mikäli päivys-
tysalueen eläintiheydet ovat alhaiset tai pie-
nikokoisten kotieläinten osuus kaikista päi-
vystysalueella pidettävistä eläimistä on vä-
häinen. Eläinlääkintähuollon valtakunnalli-
sessa ohjelmassa voidaan tarvittaessa tarken-
taa näitä kriteerejä. Kiinteässä toimipisteessä 
oleva, lähinnä seura- ja harrastuseläimille 
tarkoitettu eläinlääkäripalvelu päivystysai-
kaan eli päivystävä eläinlääkäriklinikka te-
hostaa koko päivystysalueen päivystäjien 
työpanoksen käyttöä, erityisesti suurten kau-
punkialueiden läheisyydessä. On tarkoituk-
senmukaista, että siellä missä se on mahdol-
lista, päivystysjärjestelmään otettaisiin mu-
kaan yksityisiä palveluntarjoajia, erityisesti 
yksityisiä pieneläinklinikoita. Yksityisen 
palveluntarjoajan peruseläinlääkäripalveluis-
ta ja kiireellisestä eläinlääkärinavusta perimi-
en maksujen suuruus tulisi näkyä kunnan ja 
palveluntuottajan välisessä sopimuksessa. 
Yksityinen palvelun tuottaja perisi tällöin 
asiakkailta sopimuksen mukaisesti tarjoamis-
taan eläinlääkäripalveluista enintään maksun, 
jonka se on ilmaissut sopimukseen johtaneis-
sa tarjousasiakirjoissa. Kunnalla olisi lisäksi 
voimassa olevan eläinlääkintähuoltolain ta-
voin edelleen mahdollisuus periä klinikka-
maksu, jos palvelu tuotettaisiin itse. 

Lisäksi laissa säädettäisiin, että päivystys-
alueella asiakkaiden yhteydenotot tulisi kes-
kittää yhteen paikkaan. Yhteydenottopalvelu 
voisi olla maksullinen ja siten omarahoittei-
nen. 
 
Vaikutukset valtiontalouteen 

Eläinlääkintähuollon määräraha on ollut 
vuodesta 2005 lähtien noin 1,6 miljoonaa eu-

roa. Tästä määrärahasta maksettiin vuonna 
2007 kunnaneläinlääkäreille paikalliseen 
eläinlääkintähuoltoon liittyvien valtion vi-
ranomaistehtävien hoidosta 450 000 euroa 
(toimituspalkkiot, työnantajamaksut ja mat-
kakustannukset). Lääninhallitukset vastaavat 
toimituspalkkioasetuksen mukaisten palkki-
oiden maksujärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi 
kunnaneläinlääkäreille järjestettiin viran-
omaistehtävien hoitoon liittyvää koulutusta, 
jonka kustannukset olivat noin 120 000 eu-
roa. 

Eläinlääkintähuollon määräraha ehdotetaan 
nostettavaksi 6,450 miljoonaan euroon (lisä-
ystä 4,8 miljoonaa euroa). Toimituspalkkioita 
ei maksettaisi enää erikseen kunnaneläinlää-
käreille, vaan kunnille maksettaisiin korvaus-
ta paikalliseen eläinlääkintähuoltoon liittyvi-
en valtion viranomaistehtävien hoidosta. 
Lääninhallitus vastaisi edelleen maksuliiken-
teestä ja erityislainsäädännön edellyttämien 
virkamääräysten antamisesta.  

Korvaus määrittyisi suoritetun työn pohjal-
ta aikaperusteisesti. Osa määrärahasta olisi 
varattava Elintarviketurvallisuusviraston ja 
lääninhallitusten käyttöön muun muassa 
eläinlääkintähuollon järjestelmän valtakun-
nallista ohjausta, eläintautien vuoksi eläinten 
omistajille maksettavia korvauksia, valvonta-
tehtäviin liittyvää koulutusta, erinäisten suo-
javälineiden ja varusteiden hankintaa sekä 
muita vastaavia tarkoituksia varten. Tarvitta-
vasta 4,8 miljoonan euron lisämäärärahasta 
1,2 miljoonaa euroa arvioidaan käytettävän 
aluehallinnon 15 virkaeläinlääkärin ja 0,24 
miljoonaa euroa Elintarviketurvallisuusviras-
ton 3 viran palkkausmenoihin sekä 3,36 mil-
joonaa euroa kunnilta ostettaviin palveluihin.  

Määrärahan lisäyksen tarve, joka on 4,8 
miljoonaa euroa, on laskettu 60 henkilötyö-
vuotta vastaavan työpanoksen rahoittamiseen 
kunnilta ostettavina palveluina sekä valtion 
tehtävien hoitamiseen palkkaus- ja muiden 
välittömien kustannusten perusteella (mu-
kaan lukien 20 000 km matkustuskustannuk-
set vuodessa). Henkilötyövuosien tarve pe-
rustuu lääninhallitusten arvioihin valvonta-
tehtävien määrästä ja niiden suorittamiseen 
tarvittavasta työpanoksesta. Arvioissa on 
otettu huomioon lisääntyvien valvontatehtä-
vien edellyttämä työpanoksen lisäys. Palkka-
usmenojen laskennan perusteena on käytetty 
kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaista, 
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elintarvikevalvonnan tehtäviä päätoimisesti 
hoitavan eläinlääkärin palkkaa. Tämä palkka 
oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 
lopussa 3 560 €/kk . Laskentaperusteena on 
käytetty 4 000 €/kk. 

 
Vaikutukset kotitalouksiin 

Keskitetty yhteydenottopalvelu ja eriytetty 
päivystysjärjestelmä helpottaisivat eläinlää-
käripalvelun tilaamista ja tehostaisivat kotita-
louksien päivystysaikaan saamia eläinlääkä-
ripalveluja erityisesti niillä kaupunkialueilla, 
joiden läheisyydessä toimisi päivystävä kli-
nikka. Kunnan ja yksityisen palvelun tarjo-
ajan välisessä sopimuksessa määritellyt hoi-
tomaksut velvoittaisivat myös yksityistä 
eläinlääkäripalvelun tuottajaa silloin, kun 
tämä osallistuu julkisen eläinlääkäripalvelun 
tuottamiseen esimerkiksi päivystäjänä. Julki-
sen eläinlääkäripalvelun hinnoittelu olisi näin 
läpinäkyvää ja edistäisi asiakkaiden tasapuo-
lista kohtelua. 

Täydentäviä ehtoja ja eläinten hyvinvointia 
koskevan otantaan perustuvan säännöllisen 
valvonnan keskittäminen aluehallintoon te-
hostaisi toimintaa ja yhdenmukaistaisi val-
vontakäytäntöjä. Valvonnan yhdenmukais-
taminen puolestaan vahvistaisi valvontakoh-
teiden ja valvojien oikeusturvaa. 
 
Yritysvaikutukset ja vaikutukset elinkei-
noelämään 

Päivystysjärjestelmän nykyistä joustavampi 
ohjaus sekä pieni- ja suurikokoisille koti-
eläimille tarkoitetun päivystyspalvelun eriyt-
täminen toisistaan parantaisivat tuotan-
toeläinten omistajille annettavia palveluja, 
kun päivystäjiä olisi useampia kutakin päi-
vystyspiiriä kohden ja kun tuotantoeläin-
päivystäjä ei olisi sidottu seura- ja harras-
tuseläinten hoitoon klinikalla. Subven-
tiomahdollisuuden säilyttäminen antaisi kun-
nille mahdollisuuden kompensoida päivys-
tyspiirien laajenemisesta yksittäisille tuotta-
jille aiheutuvaa eläinlääkäripalveluiden kus-
tannusten kasvua. 

Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajalla 
olisi nykyistä selkeämpi asema julkisessa 
eläinlääkintähuollossa kunnalle velvoittavak-
si ehdotetun suunnittelun myötä. Julkiseen 
eläinlääkintähuoltoon osallistuvien yksityis-

ten eläinlääkäripalveluiden tuottajien hinnoit-
telu näkyisi kunnan kanssa tehdystä sopi-
muksesta. 
 
 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Ehdotuksen mukaan lääninhallitus huoleh-
tii tämän lain sekä sen nojalla annettujen 
säännösten täytäntöönpanosta ja noudattami-
sen valvonnasta sekä auditoinnista läänin 
alueella. Lääninhallitus huolehtii Euroopan 
Unionin suorien maataloustukien ehtojen 
elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittami-
seen ja eläinten hyvinvointiin liittyvän ja Eu-
roopan Unionin eläinten hyvinvointia koske-
vien säännösten edellyttämän otantaan perus-
tuvan säännöllisen valvonnan järjestämisestä. 
Lääninhallitus osallistuu eläinsuojelulain 
mukaiseen valvontaan silloin, kun paikalli-
nen eläinsuojeluviranomainen pyytää tehtä-
vien siirtämistä lääninhallitukselle. 

Edellä todettujen tehtävien hoitamista var-
ten lääninhallituksiin arvioidaan tarvittavan 
15 uutta valvontaeläinlääkärin virkaa. Ky-
seisten tehtävien hoitaminen osana lääninhal-
litukselle kuuluvia tehtäviä tullaan selvittä-
mään aluehallinnon uudistuksen yhteydessä. 
 
4  Asian valmistelu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Ehdotus perustuu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön asettaman työryhmän ehdotuksiin. 
Ministeriö asetti 19 päivänä elokuuta 2004 
eläinlääkintähuollon uudistamishankkeen ja 
sitä varten työryhmän, jonka tuli tehdä ehdo-
tukset eläinlääkintähuollon palveluiden ja 
valvontatehtävien kehittämisestä, selvittää 
tuotantoeläinten terveydenhuollon ja erityistä 
asiantuntemusta vaativien eläinlääkäripalve-
luiden järjestäminen eläinlääkintähuollossa 
sekä laatia luonnos eläinlääkintähuoltolain 
uudistamista koskevaksi hallituksen esityk-
seksi ja tehdä ehdotukset muiksi tarpeellisik-
si lainsäädännön muutoksiksi. Työryhmän 
tuli ottaa työssään huomioon elintarvikeval-
vonnan kehittämishankkeet ja muut kuntien 
välisen yhteistyön edistämishankkeet sekä 
kuulla Ahvenanmaan maakunnan hallitusta, 
urheilu-, seura- ja harrastuseläinten omistajia 
edustavia järjestöjä sekä tarpeen mukaan 
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muita asiantuntijoita. Työryhmän muistio 
valmistui 29 päivänä toukokuuta 2007 
(MMM työryhmämuistio 2007:15). 

Työryhmän muistiosta pyydettiin lausuntoa 
seuraavilta tahoilta: oikeusministeriö, sisä-
asiainministeriö, valtiovarainministeriö, maa- 
ja metsätalousministeriön maatalousosasto, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö, Helsingin yliopisto, Elin-
tarviketurvallisuusvirasto, Kuluttajavirasto, 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta-
keskus, lääninhallitukset, Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus, Suomen Kuntaliitto, 
Kunnallinen työmarkkinalaitos, Julkisen alan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, 
Suomen Eläinlääkäriliitto, Ympäristö- ja ter-
veysalan tekniset, Kunnallinen ympäristö- ja 
terveydenhoitoyhdistys, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund SLC, 
Suomen Kalankasvattajaliitto, Suomen Ken-
nelliitto, Suomen Kissaliitto, Suomen Hip-
pos, Suomen Ratsastajainliitto sekä Eläintau-
tien torjuntayhdistys ETT. 

Lausuntokierroksen jälkeen maa- ja metsä-
talousministeriössä valmisteltiin luonnos hal-
lituksen esitykseksi, joka perustuu keskeisiltä 
osiltaan työryhmän ehdotuksiin. Lausunto-
kierroksen perusteella eläinlääkintähuoltola-
kia koskevasta ehdotuksesta kuitenkin jätet-
tiin pois säännös, joka koski kunnan velvolli-
suutta järjestää eläimen omistajalle tai halti-
jalle mahdollisuus toimittaa eläin tarvittaessa 
erikoiseläinlääkäritasoiseen jatkohoitoon. 
Lakiehdotukseen lisättiin myös säännös päi-
vystysalueella järjestettävästä keskitetystä 
yhteydenottopalvelusta perittävistä maksuista 
sekä nykyistä eläinlääkintähuoltolain 16 §:ää 
vastaava säännös kunnan mahdollisuudesta 
subventoida eläinlääkäripalveluista perittäviä 
kustannuksia. Lisäksi lakiehdotukseen tehtiin 
eräitä vähäisempiä muutoksia. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 5 päi-
vänä syyskuuta 2008 työryhmän eläinlääkin-
tähuoltolakiesityksen jatkovalmistelua var-
ten. Työryhmä lisäsi esitykseen otantaan pe-
rustuvan säännöllisen eläinten hyvinvointiin 
liittyvän valvonnan siirtämisen kokonaisuu-
dessaan valtion aluehallintoon, tarkensi pe-
ruseläinlääkäripalvelun sisältöä, lisäsi audi-
toinnin Elintarviketurvallisuusviraston ja 
lääninhallitusten velvollisuuksiin, lisäsi 
suunnitteluvelvollisuuden valtion aluehallin-

toon ja vaihtoi asiakasmaksujen määräyty-
misperusteena kunnan taksan vahvistuksen 
tarjousasiakirjoihin perustuvaksi niissä tapa-
uksissa, jossa yksityinen palveluiden tuottaja 
vastaa kunnan eläinlääkintähuollosta. Työ-
ryhmä sai luonnoksen viimeistellystä halli-
tuksen esityksestä valmiiksi 3 päivänä joulu-
kuuta 2008. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläin-
lääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyvik-
si laeiksi on pyydetty lausuntoa seuraavilta 
tahoilta: oikeusministeriö, sisäasiainministe-
riö, valtiovarainministeriö, työvoima- ja elin-
keinoministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riön maatalousosasto, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, Helsingin yliopisto, Elintarviketur-
vallisuusvirasto, Kuluttajavirasto, Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, lää-
ninhallitukset, Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen 
työmarkkinalaitos, Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO, Suomen Eläinlää-
käriliitto, Ympäristö- ja terveysalan tekniset, 
Kunnallinen ympäristö- ja terveydenhoitoyh-
distys, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskus-
liitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund SLC, Suomen Kalankasvatta-
jaliitto, Suomen Kennelliitto, Suomen Kissa-
liitto, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajain-
liitto sekä Eläintautien torjuntayhdistys ETT. 

Lausunnon ovat antaneet oikeusministeriö, 
sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, 
työvoima- ja elinkeinoministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriön maatalousosasto, so-
siaali- ja terveysministeriö, Helsingin yli-
opisto, Elintarviketurvallisuusvirasto, Länsi-
Suomen, Itä-Suomen, Etelä-Suomen, Oulun 
ja Lapin lääninhallitukset, Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus, Sosiaali- ja terveyden-
huollon tuotevalvontakeskus, Suomen Kunta-
liitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Suo-
men Eläinlääkäriliitto, Ympäristö- ja terve-
ysalan tekniset, Kunnallinen ympäristö- ja 
terveydenhoitoyhdistys, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lant-
bruksproducenternas centralförbund SLC, 
Suomen Kennelliitto, Suomen Hippos, Suo-
men Ratsastajainliitto, Eläintautien torjun-
tayhdistys ETT, Suomen Kunnaneläinlääkä-
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riliitto, Hämeenlinnan seudullinen ympäristö-
toimi ja Lammi-Tuulos kansanterveystyön 
kuntayhtymä, Suomen Eläinsuojeluyhdistys-
ten liitto sekä Paliskuntain yhdistys. Lausun-
nonantajista oikeusministeriöllä, sisäasian-
ministeriöllä, maa- ja metsätalousministeriön 
maatalousosastolla ja Ahvenanmaan maa-
kunnan hallituksella ei ole ollut huomautet-
tavaa ehdotuksesta.  

Yleisesti ottaen lausunnoissa pidettiin 
eläinlääkintähuollon uudistamista tarpeelli-
sena ja esitykseen suhtauduttiin myönteisesti. 
Lausuntojen perusteella esitystä on muutettu 
jonkin verran. Keskeisin muutos koskee pe-
ruseläinlääkäripalveluiden ulottuvuuden tar-
kentamista. Esitystä on täsmennetty siten, et-
tä muille kotieläimille kuin hyötyeläimille tu-
lisi kunnan järjestää peruseläinlääkäripalve-
luja, jos niitä ei olisi muutoin saatavilla yh-
teistoiminta-alueella. 

Lain soveltamisalaa koskien on esitetty 
huomioita, joiden mukaan lain ei tulisi kos-
kea elintarvikevalvontaa. Lisäksi on esitetty, 
että kunnaneläinlääkärille säädetyt valvonta-
tehtävät hoitaisi valtio (esimerkiksi Elintar-
viketurvallisuusvirasto Evira). Tältä osin esi-
tystä ei ole muutettu, koska elintarvikeval-
vonta kuuluu eläinlääkintähuollon piiriin jo 
voimassa olevan lain mukaan eikä tätä ole 
koettu ongelmaksi. Valtion virkamiesten lu-
kumäärää ei ole myöskään syytä lisätä. Li-
säksi keskushallintoviranomaisena toimivan 
Eviran roolina tulee olla valvonnan ohjaami-
nen ja sitä kautta valvonnan valtakunnallinen 
yhdenmukaistaminen, ei paikallisen valvon-
nan suorittaminen. 

Lausuntojen johdosta on yhteistoiminta-
alueiden muodostamisen osalta täydennetty 
perusteluja. Sen sijaan yhteistoiminta-aluetta 
koskevat säännökset on jätetty ehdotukseen, 
vaikkakin ne on tarkoitus kumota ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita kos-
kevan yleislain tullessa voimaan. 

Eläinlääkintähuollon suunnittelun suhteen 
on lausuttu, että kunnan suunnitelma tulisi 
rajata koskemaan vain hyötyeläimiä. Lisäksi 
on huomautettu, että lääninhallitusten tulisi 
laatia omat suunnitelmansa. Ehdotusta ei ole 
tältä osin muutettu, sillä jos suunnittelu rajat-
taisiin vain hyötyeläimille annettaviin palve-
luihin, jäisi suunnittelun ulkopuolelle merkit-
tävä osa muun muassa päivystysajan palve-
luista. Toisaalta eläinlääkintähuoltoa koskeva 

suunnitelma eroaa useista muista ympäristö-
terveydenhuoltoa koskevista suunnitelmista 
siinä, että se on luonteeltaan organisointi-
suunnitelma, ei substanssisuunnitelma. Lää-
ninhallituksen tehtävä toteutuu parhaiten, 
kun se ohjaa kuntien suunnitelmien laatimis-
ta ja valvoo niiden toteutumista. Sen sijaan 
lakiehdotuksen 10 §:ään on lisätty maininta 
kunnan suunnitelman arvioinnista, kuten lau-
sunnoissa on esitetty. 

Lausunnoissa on tuotu esiin, että päivys-
tysalueiden muodostamisesta tulisi tarvittaes-
sa antaa määräys ja että usean maakunnan-
kattavaa maakunnan kattavaa aluetta on pi-
dettävä liian suurena. Ehdotusta onkin täs-
mennetty, mutta on katsottu, että ei olisi tar-
koituksenmukaista säätää siitä, kuka toimii 
aloitteentekijänä päivystysalueita muodostet-
taessa. Päivystyksen järjestämisestä sovittai-
siin seutu- tai maakunnallisesti, mutta päi-
vystyspiirien koosta kunnat päättäisivät itse. 
Joissain tapauksissa voi olla tarkoituksenmu-
kaista, että alue, jonka puitteissa kunnat so-
pivat päivystysten järjestämisestä, on maa-
kuntatasoa hienojakoisempi seutukuntataso. 
Seutukunnalla tarkoitetaan alueiden kehittä-
mislain (602/2002) 38 §:n tarkoittaman sisä-
asiainministeriön päätöksen mukaista aluetta. 

Lakiehdotuksen mukainen päivystyksen 
eriyttämisvelvollisuudesta poikkeamiselta 
edellytettävä painavien syiden vaatimus on 
saanut kannatusta, eikä lupamenettelyä ole 
pidettävä tarpeellisena. Erillisen henkilökun-
nan vaatimuksesta ei ole luovuttu, koska päi-
vystystä ei ole mahdollista eriyttää ilman, et-
tä henkilökunta ei olisi pääosin erillistä. Vaa-
timus erikoiseläinlääkäritasoisen hoidon jär-
jestämisestä poistettiin lakiehdotuksesta jo 
aiemmin sen saaman vähäisen kannatuksen 
vuoksi. Ehdotuksen 12 §:n mukaisten palve-
luiden toteuttamiselle annettavaa siirtymäai-
kaa on pidennetty yhteen vuoteen. 

Kunnan- ja läänineläinlääkärin valvonta-
tehtäviä koskevia säännöksiä ei ole eräissä 
lausunnoissa esitetystä huolimatta muutettu, 
koska valvontatehtävistä säädetään tarkem-
min substanssilainsäädännössä ja niitä kos-
kevia muutostarpeita on tarkoitus tarkastella 
substanssilainsäädäntöä uudistettaessa.. Kun-
naneläinlääkäreiden esteellisyydestä on toi-
vottu erillistä sääntelyä, mutta yleiset esteel-
lisyyssäännökset koskevat myös kunnan-
eläinlääkäreitä, ja nämä säännökset ovat riit-
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täviä, jos niitä sovelletaan oikein. Kunnan tu-
lee virkasäännössä määritellä, ketkä ovat lain 
tarkoittamia kunnaneläinlääkäreitä. Eläinlää-
kärikoulutuksen suorittaminen ei yksin voi 
riittää tekemään henkilöstä kunnaneläinlää-
käriä, jos virkaan, johon ao. henkilö on mää-
rätty, ei kuulu laissa tarkoitettuja tehtäviä. 

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena 
olevia ansioita koskeva säännös poistetaan 
ehdotetusta laista kunnallisen eläkelain muu-
toksen (461/2008) johdosta.  

Ehdotettua 19 §:n säännöstä, jonka mukaan 
kunnan tilaamien ostopalveluiden tuottaja saa 
periä eläinlääkäripalveluista enintään kunnan 
vahvistaman taksan mukaisen maksun, on 
vastustettu sillä perusteella, että se olisi omi-
aan ohjaamaan asiakkaita nykyistä enemmän 
kunnallisten palveluiden käyttäjiksi. Lisäksi 
säännöstä on pidetty ongelmallisena, koska 
yksityinen palveluntuottaja ei voi sitoutua 
kunnan vahvistamaan taksaan eikä ehdotus 
siten olisi omiaan edistämään yksityisten 
palveluiden kytkemistä tiiviimmin osaksi 

kunnallista eläinlääkintähuoltoa. Ehdotusta 
on tältä osin muutettu siten, että ostopalve-
luista perittävät maksut näkyvät kunnan ja 
yksityisen palveluntuottajan välisessä sopi-
muksessa, jolloin asiakkailta perittävien 
maksujen suuruus olisi tätä kautta sidottu. 

Valtion maksaman korvauksen perusteista 
olisi tarkoituksenmukaista säätää ehdotetussa 
laissa ja tarkemmat säännökset asiasta annet-
taisiin valtioneuvoston asetuksella. Korvaus 
maksettaisiin suoritetun työn perusteella. 

Annetuista lausunnoista on tehty lausunto-
tiivistelmä. Muut jatkovalmistelussa annetut 
huomautukset on pyritty mahdollisuuksien 
mukaan ottamaan huomioon. Esityksen lo-
pullinen valmistelu on tehty maa- ja metsäta-
lousministeriössä virkatyönä. 

  
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 toiseen 
lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu kä-
siteltäväksi sen yhteydessä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Eläinlääkintähuoltolaki 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Tavoite. Lain tarkoituksena olisi pykä-
län mukaan varmistaa kunnallisten eläinlää-
käripalveluiden eli laissa kunnan tehtäväksi 
säädettyjen eläinlääkäripalveluiden saatavuus 
ja laatu koko maassa. Kunnallisten eläinlää-
käripalveluiden saatavuuden ja laadun lisäksi 
lain tarkoituksena olisi varmistaa elintarvik-
keiden turvallisuuden sekä eläinten terveyden 
ja hyvinvoinnin paikallinen valvonta.  

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
mukaan lakia sovellettaisiin eläinlääkäripal-
veluihin sekä eläimistä saatavien elintarvik-
keiden alkutuotannon terveydelliseen valvon-
taan, muuhun elintarvikkeiden turvallisuuden 
valvontaan, eläintenpidon terveydelliseen 
valvontaan, eläintautien vastustamiseen ja 
ennalta ehkäisemiseen sekä eläinsuojeluun. 
Elintarvikevalvontaan kuuluvien tehtävien 
hoitaminen kuuluu elintarvikelain mukaan 
kunnan velvollisuuksiin. Eläintautien ja 
eläinten hyvinvoinnin valvonta olisivat edel-
leen valtion tehtäviä, joita hoitaa paikallista-
solla kunnaneläinlääkäri.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan lain tapaan viittaus-
säännös, jonka mukaan lain soveltamisalaan 
kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi 
elintarvikelaissa, eläintautilaissa, helposti le-
viävien eläintautien vastustamisesta annetus-
sa laissa, eläinsuojelulaissa, eläinten kulje-
tuksesta annetussa laissa, eläinten lääkitsemi-
sestä annetussa laissa sekä tilatukijärjestel-
män täytäntöönpanosta annetussa laissa. La-
kien tarkempi sisältö on kuvattu yleisperuste-
luiden kohdassa 1.1. 

3 §. Määritelmät. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi laissa esiintyvien käsitteiden 
määritelmistä. Määritelmät olisivat tarpeelli-
sia erityisesti 4 luvussa kunnalle säädettyjen 
tehtävien sisältöä rajattaessa. 

Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin koti-
eläimen käsite. Määritelmä vastaisi pitkälti 
voimassa olevassa laissa olevaa kotieläimen 
määritelmää. Kotieläimellä tarkoitettaisiin 
kesyä eläintä, jota ihminen pitää ja hoitaa 
hyödyn, seuran tai harrastuksen vuoksi. Ko-
tieläimellä tarkoitettaisiin myös poroa sekä 
tarhattua nisäkästä, lintua ja mehiläistä.  

Voimassa olevaa lakia koskevan hallituk-
sen esityksen perustelujen mukaan koti-
eläimiä eivät ole eläintarhoissa pidettävät 
eläimet. Ehdotetulla lailla ei haluttaisi muut-
taa nykytilaa, mutta lakiin ehdotetaan otetta-
vaksi nimenomainen maininta eläintarhoissa 
pidettävistä eläimistä. Kotieläintä koskevan 
määritelmän lopussa ehdotetaan säädettäväk-
si, ettei lain tarkoittamana kotieläimenä pi-
dettäisi sellaista eläintä, jota pidetään eläin-
suojelulain 20 §:ssä tarkoitetussa eläintarhas-
sa. Eläinsuojelulain mukaan eläintarhalla tar-
koitetaan pysyvää laitosta, jossa pidetään 
yleisölle näytteillä pääasiassa luonnonvarai-
siin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä. Tarhatuis-
ta linnuista ja nisäkkäistä kotieläiminä pidet-
täisiin siis lihan, nahan, turkisten ja muiden 
tuotteiden tuotantoa sekä riistanistutuksia 
varten tarhattuja nisäkkäitä ja lintuja. Lisäksi 
kotieläiminä pidettäisiin eläimiä, joita pide-
tään eläinsuojelulain 20 §:ssä tarkoitetussa 
pysyvässä eläinnäyttelyssä eli laitoksessa, 
jossa pidetään yleisölle näytteillä yksin-
omaan tai pääasiassa muihin kuin luonnonva-
raisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä.  

Ehdotetun määritelmän mukaan koti-
eläimenä pidettäisiin lisäksi viljeltyjä ve-
sieläimiä. Voimassa olevassa laissa viljellyis-
tä vesieläimistä kotieläiminä pidetään ainoas-
taan viljelykaloja, minkä vuoksi esitys mer-
kitsisi kotieläimen määritelmän laajentumis-
ta. Esityksen mukaan esimerkiksi viljellyt ra-
vut olisivat kotieläimiä. Uutena lakiin ehdo-
tetaan otettavaksi maininta siitä, ettei koti-
eläimenä pidettäisi koe-eläimenä käytettävää 
eläintä. Voimassa olevasta laista ei tällaista 
rajausta löydy, vaan rajaus on tehty ainoas-
taan perusteluissa, mitä ei voida pitää riittä-
vänä. Eläinkokeet ovat erikseen säänneltyä 
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toimintaa, joka olennaisesti poikkeaa muusta 
eläintenpitotoiminnasta. Eläinkokeissa käy-
tettävät ja eläinkokeita varten muuten pidet-
tävät eläimet on siten perusteltua rajata pois 
kuntien eläinlääkäripalveluiden piiristä. Koe-
eläintoimintaa koskevat säännökset on siir-
retty eläinsuojelulaista uuteen koe-
eläintoiminnasta annettuun lakiin (62/2006). 
Tämän lain mukaan koe-eläimellä tarkoite-
taan eläintä, jota pidetään eläinkokeessa käy-
tettäväksi, joka hankitaan, myydään, välite-
tään tai muuten luovutetaan koe-
eläintoimintaa varten tai jota käytetään eläin-
kokeeseen. 

Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin hyöty-
eläimen käsite. Hyötyeläimellä tarkoitettai-
siin laissa kotieläintä, jota pidetään maatalou-
teen tai muuhun elinkeinotoimintaan kuulu-
vana taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritus-
ta varten. Määritelmä vastaisi pitkälti voi-
massa olevan lain määritelmää, mutta sen 
mukaan hyötyeläimenä pidettäisiin myös 
muussa elinkeinotoiminnassa kuin alkutuo-
tannossa pidettäviä kotieläimiä. Pääosa täl-
laisista eläimistä on hyötyeläimiä myös voi-
massa olevan lain määritelmän mukaisesti, 
sillä näitä eläimiä pidetään yleensä ihmiselle 
tarpeellista työsuoritusta varten. Hyötyeläi-
men määritelmä ehdotetaan kuitenkin muo-
toiltavaksi uudelleen määritelmään liittyvien 
tulkintaongelmien poistamiseksi. Ehdotetun 
määritelmän mukaan esimerkiksi matkai-
luelinkeinoon liittyvät rekikoirat sekä ratsas-
tuskouluissa pidettävät hevoset katsottaisiin 
hyötyeläimiksi. 

Voimassa olevan lain tavoin hyötyeläimiin 
kuuluisivat esimerkiksi alkutuotannon elin-
keinotoimintaan liittyvät eläimet, jotka ovat 
ammattimaisen toiminnan jatkumisen takaa-
miseksi pääsääntöisesti korvattavissa toisella 
samanarvoisella eläimellä. Samoin hyöty-
eläiminä pidettäisiin viranomaistoiminnassa 
käytettäviä eläimiä sekä opaskoiria. Hyöty-
eläimiä eivät puolestaan olisi esimerkiksi 
seura- harrastus- tai kilpailutarkoituksessa 
pidettävät eläimet. 

Pykälän 3 kohdassa määriteltäisiin eläin-
lääkäripalvelun käsite. Määritelmä olisi uusi 
ja kattaisi sekä palveluiden tuottajan tarjoa-
mat eläinlääkäripalvelut että kunnan tehtä-
väksi säädetyt eläinlääkäripalvelut. Eläinlää-
käripalvelulla tarkoitettaisiin eläimen tervey-
dentilan sekä sairauksien toteamista ja todis-

tamista. Eläimen terveydentila ja sairaudet 
selvitettäisiin eläinlääketieteellisen yleistut-
kimuksen tai kliinisen tutkimuksen avulla 
tällaisen tutkimuksen tekemiseen tarkoitetul-
la välineistöllä tai erityistä perehtyneisyyttä 
ja erityisiä toimintavälineitä hyväksi käyttä-
mällä. Lisäksi eläinlääkäripalvelun käsite pi-
täisi sisällään eläimen terveydentilan ja sai-
rauksien todistamisen esimerkiksi vakuutus-
tilanteita varten. Eläinlääkäripalvelulla tar-
koitettaisiin myös eläinlääkärinavun antamis-
ta eli sairaan tai vahingoittuneen eläimen olo-
tilan helpottamista tai vamman taikka sairau-
den parantamista eläinlääketieteellisin kei-
noin. Eläinlääkärinavun antamista olisi esi-
merkiksi kivun lievittäminen, haavan ompe-
leminen tai vamman parantaminen leikkauk-
sella. Eläinlääkäripalvelulla tarkoitettaisiin 
myös eläimen pitämistä hoidettavana eläin-
lääkärinavun antamista tai siihen liittyvää 
tutkimusta varten. Lisäksi eläinlääkäripalve-
lulla tarkoitettaisiin toimenpiteitä eläimen 
terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi 
sekä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyö-
tä. Ennaltaehkäisevällä terveydenhuoltotyöllä 
tarkoitettaisiin ensisijaisesti kansallisten 
eläinten terveydenhuolto-ohjelmien piirissä 
määriteltyjä eläinlääkärin tehtäviä mutta 
myös eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien 
vastustukseen liittyvää valistus- ja tiedotus-
työtä. Eläinlääkäripalveluun kuuluisi myös 
eläimen lopettaminen. 

Pykälän 4 kohdassa määriteltäisiin perus-
eläinlääkäripalvelun käsite. Määritelmä olisi 
tarpeellinen rajattaessa kunnan tehtäväksi 
lain 4 luvussa säädettyjen velvoitteiden sisäl-
töä. Voimassa olevan lain mukaan perus-
eläinlääkäripalveluilla tarkoitetaan palveluja, 
joita eläinlääkäri voi antaa eläinlääketieteelli-
sen perustutkinnon mukaisten tietojen ja tai-
tojen perusteella ja palveluiden antamiseen 
tarvittavalla varustuksella ottaen huomioon 
vallitsevat olosuhteet. Peruseläinlääkäripal-
veluiden sisältö on näin ollen määritelty 
eläinlääkärin koulutuksen avulla. Eläinlääke-
tieteen kehityksen sekä eläintenpidossa ta-
pahtuneiden muutosten vuoksi eri aikoina 
valmistuneiden eläinlääkäreiden opinnot ovat 
kuitenkin voineet sisällöltään ja painotuksil-
taan olla hyvinkin erilaisia. Toisaalta eläin-
lääkäreillä on eläinlääkärinammatin harjoit-
tamisesta annetun lain mukaan velvollisuus 
kehittää ammattitoimintansa edellyttämää 
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ammattitaitoaan. Eläinlääkärin työnantajan 
tulee saman lain mukaan luoda edellytykset 
sille, että eläinlääkäri voi osallistua tarvitta-
vaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. 
Peruseläinlääkäripalveluiden määrittelyä ei 
siten enää tulisikaan sitoa eläinlääkärin pe-
ruskoulutukseen, vaan pyrkiä määrittelemään 
palvelut niiden sisällön avulla ilman että pe-
ruseläinlääkäripalveluiden käsite kuitenkaan 
laajenisi. Ehdotuksen mukaan peruseläinlää-
käripalvelulla tarkoitettaisiin eläinlääkäripal-
velua, jota annetaan eläinlääketieteelliseen 
yleistutkimukseen tai kliiniseen tutkimuk-
seen perustuen tavanomaisissa vastaanottoti-
loissa tai eläinsuojissa. 

Peruseläinlääkäripalveluja olisivat eläimis-
tä ihmisiin tarttuvien tautien ennaltaehkäise-
miseksi tarpeelliset sekä tuotantotaloudelli-
sesti, epidemiologisesti ja eläinsuojelullisesti 
perusteltavissa olevat eläinlääkintäpalvelut. 
Peruseläinlääkäripalveluun sisältyisivät 
eläinlääkärinavun antaminen, eläimen ter-
veydentilan ja sairauksien toteaminen ja to-
distaminen, toimenpiteet eläimen terveyden 
ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä eläimen 
lopettaminen. Peruseläinlääkäripalveluun 
kuuluvaa eläinlääkärinapua olisi nykyiseen 
tapaan muun muassa kliinisesti sairaiden 
eläinten perustutkimus , hoitotarpeen arvioin-
ti ja hoito tai lähettäminen jatkohoitoon sekä 
synnytysapu. Eläinten terveyden ja hyvin-
voinnin ylläpitämiseen liittyviä peruseläin-
lääkäripalveluun kuuluvia toimenpiteitä oli-
sivat esimerkiksi rokotukset. Samoin näitä 
toimenpiteitä olisivat steriloinnit ja kastroin-
nit sekä muut tavalliset leikkaukset mukaan 
lukien keisarinleikkaus niille eläinlajeille, 
joille toimenpide on mahdollista tehdä vallit-
sevissa olosuhteissa. Muut leikkaukset, eivät 
lähtökohtaisesti kuuluisi peruseläinlääkäri-
palveluun, vaikka kuntien järjestämien eläin-
lääkäripalveluiden piirissä tehdään myös täl-
laisia leikkauksia. Mahdollisuudet tehdä 
leikkaus riippuvat hyvin paljon eläinlajista ja 
tapauksen luonteesta sekä eläinlääkärin pe-
rehtyneisyydestä. Moniin leikkauksiin vaadi-
taan lisäksi erityisiä työvälineitä, steriilejä 
olosuhteita ja avustajia.  

Määritelmän mukaan peruseläinlääkäripal-
veluja annettaisiin tavanomaisissa vastaanot-
totiloissa ja eläinsuojissa. Voimassa olevassa 
laissa säädetään vallitsevien olosuhteiden 
huomioon ottamisesta, jolla tarkoitetaan juuri 

esimerkiksi eläimen hoitamista eläinsuojassa. 
Eläinlääkärinavun antaminen edellyttää 
usein, varsinkin kun on kyse hyötyeläimistä, 
että eläinlääkäri tutkii ja hoitaa eläintä eläin-
suojassa, minkä vuoksi esimerkiksi tilan hy-
gieenisyydelle ei voida asettaa samanlaisia 
vaatimuksia kuin varsinaisen vastaanottotilan 
hygieenisyydelle. 

Eläinlääkäripalvelun määritelmään sisälty-
vä eläimen pitäminen hoidettavana eläinlää-
käripalvelun antamista taikka siihen liittyvää 
tutkimusta varten rajattaisiin peruseläinlääkä-
ripalvelun ulkopuolelle. Peruseläinlääkäri-
palveluun ei siis kuuluisi säilytystilojen jär-
jestäminen hoidettaville eläimille. 

Pykälän 5 kohdassa määriteltäisiin kiireel-
lisen eläinlääkärinavun käsite. Määritelmä 
olisi uusi ja tarpeellinen rajattaessa kunnan 
tehtäväksi 4 luvussa säädettyjä velvollisuuk-
sia. Ehdotetun lain mukaan kiireellistä eläin-
lääkärinapua olisivat äkillisesti ja vakavasti 
sairastuneen tai vahingoittuneen eläimen 
eläinlääketieteellinen yleistutkimus tai kliini-
nen tutkimus sekä ensiavunluonteiset hoito-
toimenpiteet. Kyse olisi tilanteesta, jossa 
eläinlääkärinavulle olisi välitöntä tarvetta 
eläimen yllättävän sairastumisen tai louk-
kaantumisen vuoksi. Yllättävään sairastumi-
seen rinnastuisivat tilanteet, joissa eläimen 
tiedetty sairaus etenisi äkillisesti vakavam-
maksi ja vaatisi nopeaa eläinlääkärinapua. 
Ensiavunluontoisena toimenpiteenä pidettäi-
siin esimerkiksi haavan ompelemista, shokin 
hoitoa, synnytysapua, vakavien tulehdusten 
hoitoa sekä kivunlievitystä esimerkiksi mur-
tumien ja muiden kivuliaiden tilojen yhtey-
dessä sekä loukkaantuneen eläimen valmiste-
lua jatkohoitoon kuljettamista varten. Kii-
reellisellä eläinlääkärinavulla tarkoitettaisiin 
myös eläimen lopettamista eläinsuojelullisin 
perustein. Eläin olisi lopetettava eläinsuoje-
lullisin perustein, jos sen hengissä pitäminen 
olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan. Vas-
taanottotiloissa suoritettuihin kiireellisiin 
eläinlääkäripalveluihin ei kuitenkaan katsot-
taisi kuuluvaksi sellaisia hoitotoimenpiteitä, 
jotka ovat vaativampia kuin peruseläinlääkä-
ripalveluihin kuuluvat hoitotoimenpiteet, 
mukaan lukien ne toimenpiteet, joiden 
asianmukainen hoitaminen edellyttäisi avus-
tavaa henkilökuntaa tai erityisiä välineitä. 
Ehdotetun määritelmän mukaan kiireellistä 
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eläinlääkärinapua olisi annettava kaikkina 
vuorokauden aikoina. 

Pykälän 6 kohdassa määriteltäisiin yksityi-
nen eläinlääkäripalvelun tuottaja. Tällä tar-
koitettaisiin eläinlääkäripalveluja tarjoavaa 
luonnollista henkilöä, yksityisoikeudellista 
oikeushenkilöä taikka oppilaitosta. Voimassa 
olevassa laissa palveluiden tuottajalla tarkoi-
tetaan yksittäistä henkilöä taikka yhtiötä, 
osuuskuntaa, yhdistystä, säätiötä tai muuta 
yhteisöä, joka ylläpitää yksityisiä eläinlää-
kintähuollon palveluja tuottavaa yksikköä, ei 
kuitenkaan itsenäistä ammatinharjoittajaa. 
Ehdotetun lain mukaan enää ei määriteltäisi 
erikseen itsenäistä ammatinharjoittajaa. Eh-
dotetun lain mukaan eläinlääkäripalveluja 
tarjoavan luonnollisen henkilön lisäksi palve-
luiden tuottajana pidettäisiin eläinlääkäripal-
veluja tarjoavaa yhtiötä, osuuskuntaa, yhdis-
tystä tai säätiötä. Palveluiden tuottajana pi-
dettäisiin myös eläinlääkäripalveluja tarjoa-
vaa oppilaitosta. Tällainen oppilaitos voisi 
olla esimerkiksi yliopisto. Sen sijaan kuntaa, 
jolle ehdotetaan laissa säädettäväksi velvolli-
suus tarjota tiettyjä eläinlääkäripalveluja, ei 
pidettäisi lain tarkoittamana palveluiden tuot-
tajana. 
 
2 luku Viranomaiset 

4 §. Maa- ja metsätalousministeriö. Voi-
massa olevan lain 4 §:n mukaan eläinlääkin-
tähuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja val-
vonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriöl-
le. Ehdotetun pykälän mukaan maa- ja met-
sätalousministeriö ohjaisi ja valvoisi ylimpä-
nä viranomaisena lain sekä sen nojalla annet-
tujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudat-
tamista. 

5 §. Elintarviketurvallisuusvirasto. Pykälän 
mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaisi 
ja valvoisi keskushallinnon viranomaisena 
lain sekä sen nojalla annettujen säännösten 

täytäntöönpanoa ja noudattamista. Elintarvi-
keturvallisuusvirasto vastaisi auditoinnin val-
takunnallisesta järjestämisestä. Tämän ohja-
us- ja valvontatehtävän hoitamisessa Elintar-
viketurvallisuusvirasto käyttäisi hyväkseen 
muun muassa lain 9 §:ssä säädettyä valta-
kunnallista ohjelmaa. 

Tehtävien hoitamista varten Elintarviketur-
vallisuusvirastoon arvioidaan tarvittavan 
kolme uutta virkaa, yksi eläinlääkintähuollon 
valtakunnalliseen ohjaus-, valvonta- ja audi-
tointitehtävään ja kaksi eläinten hyvinvoinnin 
otantaan perustuvan säännöllisen valvonnan 
valtakunnalliseen ohjaus-, valvonta- ja audi-
tointitehtävään.  

6 §. Lääninhallitus. Pykälän mukaan lää-
ninhallitus huolehtisi lain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten täytäntöönpanosta ja 
noudattamisen valvonnasta läänin alueella. 
Lääninhallitus vastaisi auditoinnin alueelli-
sesta järjestämisestä. Lääninhallitus järjestäi-
si Euroopan unionin suorien maataloustukien 
ehtojen elintarvikkeisiin, eläintaudeista il-
moittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liitty-
vän ja Euroopan unionin eläinten hyvinvoin-
tia koskevien säädösten edellyttämän otan-
taan perustuvan säännöllisen valvonnan. Li-
säksi lääninhallituksen osallistuisi eläinsuoje-
lulain mukaiseen valvontaan, silloin kun pai-
kallinen eläinsuojeluviranomainen pyytää 
tehtävien siirtämistä lääninhallitukselle, eri-
tyisesti liittyen 42 ja 44 §:n mukaisiin pakko-
toimiin. Lääninhallitus ei vastaisi Euroopan 
unionin suorien maataloustukien ehtojen val-
vonnasta koskien eläinten merkintää ja rekis-
teröintiä, kasvinsuojeluaineita ja rehuja. Tä-
män valvonnan järjestää Työvoima- ja elin-
keinokeskus Elintarviketurvallisuusviraston 
ohjauksessa. 

Tehtävien hoitamista varten lääninhallituk-
siin arvioidaan tarvittavan 15 uutta valvonta-
eläinlääkärin virkaa seuraavaan mitoitukseen 
perustuen: 

 
 
Lääninhallituksen tehtävä Kuvaus kpl 

(2007) 

Henkilöresurssi 

(htv) 

Täydentävien ehtojen val-
vonta 

- elintarvikkeet 
- eläintaudeista il-

Kotieläintilojen tarkastuk-
set 
Tarkastusten laajentami-
nen 

 
250+275 

 
75 

 
4 
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moittaminen 
- eläinten hyvinvoin-

ti 
EU-eläinsuojelutarkas-
tukset 

Vasikkatilat 
Sikatilat 
Munivat kanat 
Turkistilat 

450 
95 
90 

130 

7 

Kriittiset eläinsuojelutehtä-
vät, 42 ja 44 §:n pakkotoi-
met, lisäys nykyiseen 

Määräykset, osuus 20 % 
• tuotantoeläimet 
• seura- ja lemmik-

kieläimet 
Vakavat laiminlyönnit, 
osuus 80 % 

• tuotantoeläimet 
• seura- ja lemmik-

kieläimet 
Uusintatarkastukset, osuus 
10 % 

 
820 

 
585 

 
 

80 
 

195 
 

700 

3 

Valmiuseläinlääkäritehtävä   1 
 

Tehtävän hoitamisessa lääninhallitus käyt-
täisi apunaan valtakunnallista ohjelmaa, lain 
10 §:ssä säädettyä alueellista suunnitelmaa 
sekä lain 11 §:ssä säädettyä kunnan suunni-
telmaa, joka koskee kunnallisten eläinlääkä-
ripalveluiden saatavuutta ja laatua sekä eläin-
tautien ja eläinten hyvinvoinnin valvonnan 
järjestämistä.  

7 §. Kunta. Pykälän 1 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi, että kunta huolehtii alu-
eellaan peruseläinlääkäripalveluiden ja kii-
reellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvon-
nan ja kunnaneläinlääkärille säädettyjen teh-
tävien hoidon järjestämisestä. Kunnassa nä-
mä tehtävät hoitaisi kunnan määräämä lauta-
kunta tai muu monijäseninen toimielin. Tar-
kemmin näiden palveluiden järjestämisvel-
vollisuudesta säädettäisiin lain 4 luvussa. 
Kunta ei vastaisi Euroopan unionin suorien 
maataloustukien ehtojen valvonnasta. Tämän 
valvonnan järjestäisi lääninhallitus ja Työ-
voima- ja elinkeinokeskus Elintarviketurval-
lisuusviraston ohjauksessa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kunta voi sopia toisen kunnan tai 
kuntayhtymän kanssa, että sellainen kunnalle 
laissa säädetty tehtävä, jossa toimivalta voi-
daan siirtää viranhaltijalle, annetaan virka-

vastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän vi-
ranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voisi 
tehdä edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen olisi kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. Säännöksen tarkoituksena ei olisi muut-
taa nykytilaa, mutta asiasta ehdotetaan sää-
dettäväksi nykyistä selkeämmin. 

8 §. Kuntien yhteistoiminta. Pykälän mu-
kaan kunnan tulisi huolehtia sille laissa sää-
detyistä tehtävistä yhteistoiminnassa toisen 
kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehtävien 
tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta 
riittävän laajalla alueella (yhteistoiminta-
alue). Mitä laissa säädettäisiin kunnasta, kos-
kisi myös kuntayhtymää ja yhteistoiminta-
aluetta. Säännös liittyy elintarvikevalvonnan 
kehittämistä koskevan valtioneuvoston peri-
aatepäätöksen täytäntöönpanoon.  

Periaatepäätöstä sovelletaan elintarvikeval-
vonnan lisäksi myös muussa ympäristöter-
veydenhuoltoon kuuluvassa paikallisen vi-
ranomaisen toiminnassa. Periaatepäätöksessä 
esitetään tavoitteena, että maassa olisi noin 
50–85 ympäristöterveydenhuollon seudullista 
valvontayksikköä, jotka vastaisivat ympäris-
töterveydenhuoltoon liittyvästä valvonnasta 
paikallisella tasolla. Niiden alueet järjestet-
täisiin ensisijaisesti vapaaehtoisin järjestelyin 
ja tavoitteena olisi, että valvontayksikön mi-
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nimikoko olisi koko ympäristöterveyden-
huollon toimialalla 10–15 henkilötyövuotta. 
Jos kunta ei olisi 1.6.2009 mennessä tehnyt 
päätöstä kuulumisesta johonkin ympäristö-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen, 
valtioneuvosto voisi päättää kunnan kuulu-
misesta johonkin tällaiseen alueeseen. Val-
tioneuvoston päätösoikeudesta koskien kun-
tien kuulumista johonkin ympäristötervey-
denhuollon yhteistoiminta-alueeseen ei ole 
kuitenkaan tarkoituksenmukaista säätää tällä 
lailla, joka koskee vain ympäristöterveyden-
huollon yhtä osa-aluetta, eläinlääkintähuol-
toa. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmis-
tellaan erikseen lakiehdotus, joka koskee 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaa 
kokonaisuudessaan. 

Ehdotettu pykälä velvoittaisi kunnat sopi-
maan eläinlääkintähuollon tehtävien järjes-
tämisestä yhteistoiminta-alueella. Koska pe-
riaatepäätös edellyttää, että eläinlääkintä-
huollon tehtävät järjestetään yhteistoiminta-
alueella yhdessä muiden ympäristötervey-
denhuollon tehtävien kanssa, tulevat tehtävät 
siten käytännössä järjestettäväksi samalla yh-
teistoiminta-alueella kuin muutkin ympäris-
töterveydenhuollon tehtävät. Muiden ympä-
ristöterveydenhuollon tehtävien osalta yhteis-
toiminta-alueiden muodostamisesta ei ole 
kuitenkaan vielä olemassa lainsäädäntöä.  

Ehdotetun pykälän mukaisesti yhteistoi-
minta-alueen muodostamiseen sovellettaisiin 
kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain (169/2007) 5 §:n 2 momentin ja kan-
santerveyslain 5 §:n 4 momentin säännöksiä. 
Näin kunnat voisivat sopia, että yhteistoimin-
ta-alueen tehtävät annetaan kuntalain 
(365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti 
alueen yhden kunnan hoidettavaksi, jolloin 
tehtävien hoitamista varten perustetaan kun-
talain 77 §:ssä tarkoitettu alueen kuntien yh-
teinen toimielin, tai että yhteistoiminta-
alueen tehtävät hoitaa kuntayhtymä. Kansan-
terveyslain 5 §:n mukaan kunnan on pidettä-
vä huolta kansanterveystyöstä. Kunnat voivat 
yhdessä huolehtia kansanterveystyöstä ja pe-
rustaa tehtävää varten kuntayhtymän tai kun-
ta voi sopia toisen kunnan kanssa, että tämä 
hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista. 
Jos kansanterveyslain mukainen tehtävä an-
netaan kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoidet-
tavaksi on annettava myös kansanterveystyö-
tä koskevien muiden lakien mukaiset tehtä-

vät. Tästä poiketen jäsenkunta voi perustel-
lusta syystä päättää, että ympäristötervey-
denhuollon tehtävät hoidetaan erillään muus-
ta kansanterveystyöstä siten, että kunta huo-
lehtii tehtävästä muulla tavoin itse tai alueel-
lisesti yhteistyössä muiden kuntien tai kun-
tayhtymien kanssa.  

Lakiin ehdotettavan siirtymäsäännöksen 
mukaan yhteistoiminta-alueen tulisi aloittaa 
toimintansa viimeistään vuoden 2013 alussa.  
 
3 luku Eläinlääkintähuollon suunnit-

telu 

9 §. Valtakunnallinen ohjelma. Pykälässä 
säädettäisiin Elintarviketurvallisuusvirastolle 
velvollisuus laatia valtakunnallinen ohjelma 
kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 
sekä ehdotetussa laissa tarkoitetusta eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan järjes-
tämisestä. Säännös olisi uusi. Ohjelman tulisi 
sisältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja 
laatua koskevat yleiset tavoitteet. Pykälässä 
säädettäisiin, että valtakunnallinen ohjelma 
olisi tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kolmen vuoden välein. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetun säännök-
sen mukaan valtioneuvoston asetuksella an-
nettaisiin tarkempia säännöksiä valtakunnal-
lisen ohjelman laatimisesta ja sisällöstä. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi viittaussäännös, jonka mukaan Elintar-
viketurvallisuusviraston velvollisuudesta laa-
tia valtakunnallinen elintarvikevalvontaoh-
jelma säädetään elintarvikelaissa. Mainitun 
lain 47 §:n mukaan valtakunnallisen elintar-
vikevalvontaohjelman tulee sisältää muun 
muassa tiedot tarkastusten sisällön määritte-
lystä, riskinarvioinnin perusteista sekä kun-
nan valvontasuunnitelmien toteutumisen ar-
viointia koskevista menetelmistä. 

10 §. Alueellinen suunnitelma. Pykälässä 
säädettäisiin lääninhallitukselle velvollisuus 
laatia alueellinen suunnitelma kuntien järjes-
tämistä eläinlääkäripalveluista sekä ehdote-
tussa laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin valvonnan järjestämisestä. 
Säännös olisi uusi. Suunnitelman tulisi sisäl-
tää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja laa-
tua koskevat yleiset alueelliset tavoitteet. 
Lääninhallituksen olisi suunniteltava velvol-
lisuutenaan oleva Euroopan unionin suorien 
maataloustukien ehtojen elintarvikkeisiin, 
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eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hy-
vinvointiin liittyvä sekä Euroopan unionin 
eläinten hyvinvointia koskevien säädösten 
edellyttämä otantaan perustuva säännöllinen 
valvonta. Lisäksi lääninhallituksen olisi 
suunniteltava myös niiden tehtävien järjes-
täminen, jotka liittyvät eläinsuojelulain mu-
kaiseen valvontaan, silloin kun paikallinen 
eläinsuojeluviranomainen pyytää tehtävien 
siirtämistä lääninhallitukselle, erityisesti liit-
tyen 42 ja 44 §:n mukaisiin pakkotoimiin.  

Lääninhallituksen olisi otettava suunnitel-
massaan huomioon valtakunnallinen ohjel-
ma. Lisäksi säädettäisiin, että suunnitelma 
olisi tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vä-
hintään kolmen vuoden välein. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi viittaussään-
nöksen elintarvikelakiin. Säännöksen mu-
kaan lääninhallituksen velvollisuudesta laatia 
elintarvikevalvontaa koskeva suunnitelma 
säädetään elintarvikelaissa. Elintarvikelain 
48 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee 
sisältää muun muassa tiedot valvontakohtei-
den tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja 
näytteiden tutkimisesta sekä niistä hyväksy-
tyistä laboratorioista, joihin valvonta tukeu-
tuu. 

11 §. Kunnan suunnitelma. Pykälässä sää-
dettäisiin kunnan velvollisuudesta laatia 
suunnitelma ehdotetussa laissa säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi. Säännös olisi uusi. 
Ehdotetun säännöksen mukaan suunnitelman 
tulisi sisältää tiedot eläinlääkäripalveluiden 
tuottamistavasta, saatavuudesta ja laadusta 
sekä valvontaan kuuluvista tarkastuksista, 
näytteenotoista ja muista toimenpiteistä. Pal-
veluiden mitoitusta suunniteltaessa olisi otet-
tava huomioon, millaisia yksityisiä eläinlää-
käripalveluita alueella tarjotaan. Näin ollen 
sellaisilla alueilla, joilla yksityisiä palveluja 
on runsaasti tarjolla esimerkiksi seura- ja har-
rastuseläinten hoitamiseksi, kunnan velvolli-
suus järjestää oma palvelutuotantonsa olisi 
tältä osin vähäisempi.  

Vaikka eläintautien ja eläinten hyvinvoin-
nin valvontaan kuuluvat kunnaneläinlääkärin 
tehtävät olisivat voimassa olevan lainsäädän-
nön tapaan edelleen valtion tehtäviä, säädet-
täisiin kunnille velvollisuus suunnitella näi-
den tehtävien järjestämistä alueellaan. Kun-
nan olisi otettava suunnitelmassaan huomi-
oon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen 
suunnitelma. Lisäksi säädettäisiin, että kun-

nan suunnitelma olisi tarkistettava tarvittaes-
sa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden vä-
lein. Ehdotetun säännöksen mukaan läänin-
hallitus ohjaisi kunnan suunnitelman laati-
mista sekä valvoisi suunnitelman toteutumis-
ta. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi viittaussään-
nöksen elintarvikelakiin. Säännöksen mu-
kaan kunnan velvollisuudesta laatia kunnan 
elintarvikevalvontaa koskeva suunnitelma 
säädetään elintarvikelaissa. Elintarvikelain 
48 §:n mukaan valvontasuunnitelman tulee 
sisältää muun muassa tiedot valvontakohtei-
den tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja 
näytteiden tutkimisesta sekä niistä hyväksy-
tyistä laboratorioista, joihin valvonta tukeu-
tuu. 

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen oh-
jelma, alueellinen ja kunnan suunnitelma 
muodostavat kokonaisuuden, jonka osat vai-
kuttavat toisiinsa. Koska kyse on resurssien 
käytön suunnittelusta, on tarkoituksenmu-
kaista, että ensimmäisen suunnittelukierrok-
sen jälkeen alueellista suunnitelmaa ja valta-
kunnallista ohjelmaa tarkistetaisiin kuntien 
suunnitelmien pohjalta. 
 
4 luku Kunnan eläinlääkintähuolto 

12 §. Peruseläinlääkäripalvelu. Voimassa 
olevan eläinlääkintähuoltolain 8 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan kunnan on huoleh-
dittava eläinlääkintähuoltoon kuuluvana vel-
vollisuutenaan peruseläinlääkäripalveluiden 
järjestämisestä hyötyeläinten terveyden ja 
sairauksien hoitamiseksi. Lisäksi kunnan on 
huolehdittava sellaisten eläinlääkäripalvelui-
den järjestämisestä, jotka on katsottava tar-
peellisiksi muiden kotieläinten sairauksien 
hoitamiseksi tai tavanomaisten terveydenhoi-
topalveluiden antamiseksi.  

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kunnal-
le velvollisuus järjestää peruseläinlääkäripal-
veluja arkipäivisin virka-aikana hyötyeläimiä 
varten. Pykälän 3 momentissa ehdotetaan täs-
mennettäviksi, miltä osin hyötyeläimiä kos-
kevien terveydenhuolto-ohjelmien mukaiset 
palvelut sisältyvät peruseläinlääkäripalve-
luun.  

Voimassa oleva laki ei rajaa asiakaspiiriä, 
jota varten kunnan on järjestettävä eläinlää-
käripalveluja. Palveluiden suunnittelun ja mi-
toituksen helpottamiseksi pykälässä ehdote-
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taan säädettäväksi, keitä varten palveluja oli-
si järjestettävä. Sopiva asiakaspiirin rajaus 
olisi kuntalain (365/1995) mukaisesti kunnan 
asukkaat, joita ovat henkilöt, joiden kotikun-
talaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta ky-
seinen kunta on. Kotikuntalain mukaan pää-
sääntönä kotikunnan määräytymisessä pide-
tään asumiseen, perhesuhteisiin, toimeentu-
loon ja muihin vastaaviin seikkoihin perustu-
vaa kiinteää suhdetta kuntaan. Henkilöllä voi 
lain mukaan olla vain yksi kotikunta. Siten 
esimerkiksi vapaa-ajan asunnon omistaminen 
ja käyttö eivät yleensä ole perusteena kunnan 
asukkaan asemalle. Kunnan asukkaiden li-
säksi eläinlääkäripalveluja saisivat omista-
milleen eläimille sellaiset yhteisöt, joilla on 
kotipaikka kunnassa. 

Eläinlääkäripalveluissa kunnan asukkaan 
asema tai yhteisön sijoittautuminen kuntaan 
sopii kuitenkin kriteeriksi vain silloin, kun 
kyse on pienistä eläimistä, lähinnä seura- ja 
harrastuseläimistä, jotka voidaan kuljettaa 
hoidettaviksi eläinlääkärin vastaanotolle. 
Eläinten, joille annetaan eläinlääkärinapua 
niiden pitopaikassa, olisi tarkoituksenmu-
kaisinta kuulua kunnan palveluiden piiriin pi-
topaikan sijainnin mukaan. Näitä eläimiä, lä-
hinnä tuotantoeläimiä ja muita suuria eläimiä 
kuten hevosia pidetään nimittäin monessa ta-
pauksessa muualla kuin omistajan tai haltijan 
asuinkunnassa. Ehdotettu palveluiden tuot-
tamista koskeva rajaus koskisi kunnan lain 
mukaisia velvollisuuksia, mutta ei estäisi tar-
joamasta lisäksi palveluja esimerkiksi kun-
nan tilapäisille asukkaille. 

Peruseläinlääkäripalveluun kuuluu tervey-
denhuoltopalveluiden järjestäminen. Pykä-
lässä 3 momentissa kuitenkin täsmennettäi-
siin, että silloin, kun elintarviketuotantoa var-
ten pidettävien eläinten terveydenhuoltoa 
varten on perustettu valtakunnallinen tervey-
denhuolto-ohjelma, kunnan tulisi järjestää 
ohjelmaan liittyneiden eläintenpitoyksiköi-
den osalta terveydenhuoltopalvelut mainitun 
ohjelman mukaisina. Myös voimassa olevan 
lain aikana menetellään pääasiassa näin, ja 
terveydenhuoltosopimuksista noin 95 pro-
senttia on tehty kunnaneläinlääkäreiden 
kanssa. Useimmilla haja-asutusalueilla ei ole 
yksityiseläinlääkäreitä, joten kunnaneläinlää-
käreiden toiminta on olennaisen tärkeää koko 
maan kattavan terveydenhuollon kannalta.  

Kansallisia eläinten terveydenhuolto-
ohjelmia on tällä hetkellä perustettu nautojen 
ja sikojen terveydenhuoltoa varten. Tervey-
denhuoltoa organisoi laaja yhteistyöelin 
ETU, jossa ovat edustettuina Eläintautien tor-
juntayhdistys ETT, Elintarviketurvallisuusvi-
rasto, maataloustuottajien etujärjestöt sekä 
Helsingin yliopisto ja Suomen Eläinlääkäri-
liitto ry. ETT:n jäseniin kuuluu suurin osa 
Suomen meijereistä ja teurastamoista. Tällä 
hetkellä lähes kaikki Suomen sikatilat ovat 
liittyneet sikojen terveydenhuolto-ohjelmaan. 
Nautojen terveydenhuolto-ohjelmaan sen si-
jaan kuului vuoden 2007 lopussa vain noin 
10 prosenttia nautatiloista, mutta terveyden-
huollon kehittyessä tilojen määrän ennuste-
taan merkittävästi nousevan. Terveydenhuol-
to-ohjelmien mukaan eläinlääkäri käy nauta-
tilalla kerran vuodessa ja sikatilalla neljä ker-
taa vuodessa. 

Tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoin-
nin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä 
elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun var-
mistamiseksi olisi suotavaa, että järjestelmä 
koskisi mahdollisimman suurta osaa tuotan-
toeläintiloista. Kunnalle säädetty velvollisuus 
huolehtia terveydenhuolto-ohjelmiin kuulu-
vista palveluista varmistaisi sen, että ympä-
ristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 
olisi tarjolla eläinlääkärin antamia tervey-
denhuoltopalveluja, ja kaikilla tuottajilla näin 
ollen halutessaan mahdollisuus liittyä tervey-
denhuoltojärjestelmään. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, millä edellytyksillä eläinten tervey-
denhuolto-ohjelmaa voitaisiin pitää valta-
kunnallisena eläinten terveydenhuolto-
ohjelmana. Säännös olisi tarpeen kunnan 
velvollisuuksien rajaamiseksi. Ohjelman tuli-
si olla tarkoitettu elintarviketuotantoa varten 
pidettävien kotieläinten terveydenhuoltoa 
varten, ja sen tulisi perustua vapaaehtoisuu-
teen. Kaikilla ohjelmassa tarkoitettujen koti-
eläinten omistajilla tulisi olla yhtäläiset mah-
dollisuudet liittyä ohjelmaan. Lisäksi ohjel-
maan liittyvien eläinlääkäripalveluiden tuot-
tamisen tulisi perustua eläimen omistajan tai 
haltijan ja eläinlääkärin väliseen sopimuk-
seen, joka koskisi säännöllisiä eläinlääkärin 
käyntejä ja toimenpiteitä eläintenpitoyksikön 
kaikkien eläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, eläintenpi-
toyksikön taloudellisen tuloksen parantami-
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seksi sekä eläimistä saatavien elintarvikkei-
den turvallisuuden ja laadun edistämiseksi. 
Terveydenhuoltojärjestelmällä tulisi myös ol-
la tietojärjestelmä, jonka avulla terveyden-
huollon toteutumista seurataan. Tällä hetkellä 
sikojen ja nautojen terveydenhuoltojärjestel-
mien voidaan katsoa olevan näiden ehtojen 
mukaisia terveydenhuolto-ohjelmia. 

Kunnan tehtäviä terveydenhuolto-
ohjelmien mukaisten palveluiden tuottajana 
olisi syytä rajata palveluiden käyttäjiin näh-
den. Eläinten pitopaikkojen sijainti on tässä 
rajauksessa olennainen kysymys erityisesti 
terveydenhuollossa, jossa palveluiden luon-
teen vuoksi maantieteelliset etäisyyden eivät 
siinä määrin vaikuta palveluiden kysyntään 
kuin akuuteissa sairaskäynneissä. Lisäksi 
eläinlääkärit tekevät terveydenhuolto-
ohjelmien mukaista terveydenhuoltotyötä 
eläinten pitopaikoissa. Terveydenhuoltopal-
veluita olisikin järjestettävä vain kunnan alu-
eella pidettäville eläimille.  

Pykälän 1 momentin mukaan kunnan tulisi 
järjestää peruseläinlääkäripalvelu arkipäivi-
sin virka-aikana myös muita kotieläimiä kuin 
hyötyeläimiä varten, jos näitä palveluja ei ole 
muutoin yhteistoiminta-alueella saatavissa. 
Tämä ei merkitsisi muutosta kunnan velvolli-
suuksien laajuuteen nykyiseen tilanteeseen 
verrattuna. Voimassa olevan lain ja sitä kos-
kevan hallituksen esityksen mukaan kunnan 
on nykyisinkin järjestettävä muille koti-
eläimille kuin hyötyeläimille tarpeelliseksi 
katsottavat peruseläinlääkäripalveluiden ta-
soiset palvelut eläinten sairauksien hoitami-
seksi ja tavanomaisten terveydenhuoltopalve-
luiden antamiseksi. Muita kotieläimiä koske-
vien palveluiden järjestämisvastuuta rajoitta-
va maininta "tarpeellisiksi katsottavista" pal-
veluista viittaa suurelta osin siihen käytännön 
tilanteeseen, että seura- ja harrastuseläinten 
hoito perustuu etenkin suurissa asutuskes-
kuksissa pääosin yksityisen sektorin palvelu-
tuotantoon. Kuntaa ei siten ole velvoitettu 
järjestämään palveluja näille eläimille niiltä 
osin kuin yksityiset eläinlääkäriasemat tyy-
dyttävät palveluiden kysynnän. Etenkin maan 
syrjäisimmissä osissa yksityisiä eläinlääkä-
riasemia ei kuitenkaan ole, vaan kunnat ovat 
vastanneet lähes kaikista seura- ja harras-
tuseläinten hoitoon liittyvistä peruspalveluis-
ta.  

13 §. Kiireellinen eläinlääkärinapu. Lakiin 
ehdotetaan otettavaksi uutena säännös kii-
reellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä. 
Pykälän 1 momentin mukaan kunnan olisi 
huolehdittava kaikkina vuorokauden aikoina 
kiireellisen eläinlääkärinavun järjestämisestä 
alueellaan olevia kotieläimiä varten. Perus-
eläinlääkäripalveluista poiketen kiireellistä 
eläinlääkärinapua olisi annettava kunnan alu-
eella oleville kotieläimille. Säännös tarkoit-
taisi, että kiireellistä eläinlääkärinapua olisi 
annettava myös esimerkiksi matkailijoiden 
mukana matkustaville kotieläimille. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi virka-ajan ulkopuolella järjestettäväs-
tä eläinlääkäripäivystyksestä, joka olisi iltai-
sin, öisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 
annettavaa kiireellistä eläinlääkärinapua. 
Virka-ajalla tarkoitetaan aikaa arkipäivänä 
kello 8.00–16.15. Eläinlääkäripäivystys eh-
dotetaan järjestettäväksi siten, että kunnan 
olisi sovittava eläinlääkäripäivystyksen jär-
jestämisestä yhteistoiminnassa muiden kunti-
en kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maa-
kuntaa vastaavalla päivystysalueella. Sään-
nöksen mukaan riittävän laaja alue edellyttäi-
si päivystyksen järjestämisestä sopimista vä-
hintään alueella, joka vastaisi seutu- tai maa-
kuntien rajoja. Seutukunnalla tarkoitettaisiin 
alueiden kehittämislaissa (602/2002) tarkoi-
tettuja seutukuntia ja maakunnilla maakun-
nista annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(147/1998) tarkoitettuja maakuntia. Pykäläs-
sä säädetty velvollisuus tarkoittaisi esimer-
kiksi sitä, että päivystyksen järjestämisestä 
olisi sovittava yhden seutu- tai maakunnan 
kaikkien kuntien kesken. Jos taas päivystys-
alue ulottuisi useamman seutu- tai maakun-
nan alueelle, pitäisi päivystyksen järjestämi-
sestä sopia näiden seutu- tai maakuntien kun-
tien tai kuntayhtymien kesken. Päivystykses-
tä sopivat kunnat tai kuntayhtymät voisivat 
kuitenkin aina sopia, että päivystysalueella 
olisi useita päivystyspiirejä. Näin paikalliset 
ja alueelliset tarpeet voitaisiin ottaa huomi-
oon. Säännöksen tarkoituksena olisi varmis-
taa, että päivystyksen organisoinnista sovit-
taisiin riittävän laajalla alueella. 

Päivystyksen organisointitavasta säätämistä 
on pidettävä perusteltuna, sillä eläinlääkintä-
huoltolain uudistamishanketta valmistelleen 
työryhmän lääninhallituksille tekemän eläin-
lääkäripäivystyskyselyn perusteella näyttäisi 
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siltä, että päivystykseen on nykyisin sidottu 
liian paljon voimavaroja ja että päivystys 
voitaisiin organisoida tarkoituksenmukai-
semmalla tavalla päivystyksen asianmukai-
sen hoitamisen silti vaarantumatta. Pykälän 2 
momentin säännös merkitsisi poikkeusta 
elintarvikevalvonnan kehittämisestä koske-
vasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, 
jonka mukaan seudullisten valvontayksiköi-
den alueet pyritään muodostamaan vapaaeh-
toisin järjestelyin. Eläinlääkäripäivystyksen 
osalta on kuitenkin syytä olettaa, ettei päi-
vystyksen kannalta riittävän laajoja alueita 
käytännössä saataisi muodostettua vapaaeh-
toisuuteen perustuen ilman, että niiden ulko-
puolelle jäisi pienempiä päivystysalueita tai 
yksittäisiä kuntia. Ehdotettuun päivystysalu-
eiden muodostamista koskevaan velvollisuu-
teen liittyisi lain siirtymäsäännöksen mukaan 
kahden vuoden siirtymäaika. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi uutena velvollisuus järjestää eläinlää-
käripäivystykseen liittyviä palveluja päivys-
tysalueella siten, että palveluja olisi saatava-
na erikseen kotieläimille, jotka ovat pieniko-
koisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa 
eläinlääkärin vastaanotolle, ja sellaisille 
eläimille, joita hoidetaan niiden pitopaikassa. 
Pienikokoisia kotieläimiä olisivat esimerkiksi 
kissat ja koirat.  

Pienikokoisten kotieläinten, lähinnä seura- 
ja harrastuseläinten, päivystyksen eriyttämi-
nen tuotantoeläimiä koskevasta päivystykses-
tä tarkoittaisi, että näitä kahta eläinryhmää 
varten olisi lähtökohtaisesti erillinen henki-
lökunta. Tämä olisi mahdollista päivystys-
alueen laajentuessa seutu- tai maakunnan ko-
koiseksi. Eriytetystä päivystysjärjestelmästä 
olisi hyötyä niin asiakkaille kuin päivystävil-
le eläinlääkäreillekin. Kuntien ja kuntayhty-
mien yhteistyön kasvaessa jotkut kunnan-
eläinlääkärit voisivat keskittyä enemmän 
pieneläinten hoitamiseen, toiset taas suure-
läinten hoitamiseen. Erikoistumisen myötä 
ammattitaito paranisi ja asiakastyytyväisyys 
kasvaisi. Erillinen päivystys voisi myös hel-
pottaa esimerkiksi eläinlääkärin avustajan 
palkkaamista vastaanotolla hoidettavaan 
eläinlääkäripäivystykseen. Lukumääräisesti 
eniten päivystyspalveluja tarvitaan seura- ja 
harrastuseläimille, kun taas hyötyeläimille 
annettavat palvelut vievät aikaa pitkien väli-
matkojen vuoksi.  

Henkilökunnan osoittaminen joko pieniko-
koisia tai suurikokoisia eläimiä varten olisi 
lähtökohta, josta voitaisiin joustaa tilanteen 
niin edellyttäessä. Siten pieneläinvastaanotol-
la toimiva eläinlääkäri voisi tarvittaessa osal-
listua tuotantoeläinten hoitoon ja päinvastoin. 
Molemmissa päivystysjärjestelmissä voisi 
myös olla yhteinen avustava henkilökunta.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetun poikkeuk-
sen mukaan erillistä päivystysjärjestelmää ei 
kuitenkaan tarvitsisi toteuttaa, jos eläintiheys 
päivystysalueella on pieni tai pienikokoisten 
kotieläinten osuus kaikista päivystysalueella 
pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se 
olisi muista erityisestä syistä perusteltua. 
Tämä mahdollistaisi palveluiden kysynnän 
huomioon ottamisen päivystysjärjestelmää 
rakennettaessa. Poikkeuksen soveltaminen 
voisi tulla kyseeseen esimerkiksi päivystys-
alueella, jossa pienikokoisia eläimiä on niin 
vähän, ettei pelkästään näiden eläinten hoi-
toon keskittyvälle erilliselle yksikölle olisi 
järkeviä toiminnan mahdollisuuksia. Muu 
erityinen syy voisi olla esimerkiksi yksityi-
sen palveluntuottajan pienikokoisia koti-
eläimiä varten organisoiman päivystysjärjes-
telyn vakiintuneisuus.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi eläinlääkäripäivystykseen sisäl-
lytettävästä keskitetystä yhteydenottopalve-
lusta. Säännös olisi uusi. Keskitetyn yhtey-
denottopalvelun tarkoituksena olisi tehostaa 
eläinlääkäripäivystyksen toimintaa keskittä-
mällä eläinlääkäripalveluja koskevat yhtey-
denotot yhteen paikkaan, josta asiakkaita voi-
taisiin ohjata päivystävälle vastaanotolle tai 
tilata eläinlääkäri käymään eläimen pitopai-
kassa. Tarvittaessa yhteydenottopisteessä 
voitaisiin myös antaa hoitoon liittyvää neu-
vontaa ja ohjata kiireettömissä tapauksissa 
asiakkaita virka-aikana annettaviin palvelui-
hin. Käytännössä yhteydenottopalvelun tulisi 
sisältää ainakin keskitetty puhelinpalvelu. 
Keskitetyn palvelun tarkemmat järjestelyt jä-
tettäisiin paikallisesti sovittaviksi. Keskitet-
tyä palvelua ei rajattaisi vain yhtä seutu- tai 
maakuntaa koskevaksi, vaan olennaista olisi, 
että asiakkaiden yhteydenotot päivystysalu-
eelta keskitettäisiin. Periaatteessa yhteyden-
ottopalvelu voi palvella useita päivystysalu-
eita. Keskitetyssä palvelussa puhelimeen vas-
taajana ei välttämättä tarvittaisi eläinlääkäriä, 
edellyttäen että vastaajalla on riittävä asian-
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tuntemus. Palvelua järjestettäessä ja sen si-
sältöä määriteltäessä on kuitenkin otettava 
huomioon eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetun lain säännökset niistä toimista, 
joihin vain laissa tarkoitetulla eläinlääkä-
rinammatin harjoittajalla on oikeus ryhtyä.  

Eläinlääkintähuoltolaissa säädetty päivys-
tysvelvollisuus koskee vain kunnan järjestä-
miä eläinlääkäripalveluja. Myös kunnan-
eläinlääkärille säädetyissä virkatehtävissä on 
kiireellisissä tapauksissa joskus tarvetta toi-
mia myös päivystysaikana, mutta käytännös-
sä tarve on satunnainen. Useimmiten kysy-
mys on eläinsuojelutapauksista ja joskus 
myös vakavista eläintaudeista. Virkatehtävi-
en sisällöstä ja virka-asemaan liittyvästä toi-
mintavelvollisuudesta eri tilanteissa sääde-
tään eläintautilaissa ja eläinsuojelulaissa.  

Virkatehtäviä koskeva päivystys on eläin-
tautilain nojalla järjestetty siten, että lää-
nineläinlääkärit hoitavat valtakunnallista päi-
vystystä. Maa on jaettu kahteen päivystys-
alueeseen, jolla kummallakin päivystää yksi 
läänineläinlääkäri. Päivystysjärjestelmän or-
ganisoinnista huolehtii Elintarviketurvalli-
suusvirasto. Kunnaneläinlääkäreille ei ole 
voimassa olevassa lainsäädännössä säädetty 
erikseen velvollisuutta päivystää virkatehtä-
vien varalta, eikä päivystysvelvollisuutta 
koskevia säännöksiä myöskään sisältyisi eh-
dotettuun eläinlääkintähuoltolakiin. Järjes-
telmän toimintaa olisi kuitenkin syytä jatkos-
sa seurata tarkasti muun muassa kuntien ym-
päristöterveydenhuollon yhteistoiminta-
alueiden organisoinnin kehittyessä. Kunnan 
tason päivystysjärjestelmää tullaan tarkaste-
lemaan myös eläintautilain uudistamishank-
keessa, jonka maa- ja metsätalousministeriö 
on asettanut 25 päivänä syyskuuta 2007. 

Kunta voi voimassa olevan ja ehdotetun 
lain mukaan ostaa päivystyspalvelut yksityi-
seltä palveluntuottajalta. Myös yksityisen 
palveluntuottajan tarjoamalla päivystyspalve-
lulla on merkitystä eläintautivalvonnan kan-
nalta, sillä eläintautilain mukaan jokainen 
eläinlääkäri on velvollinen ilmoittamaan va-
kavan eläintaudin epäilystä kunnaneläinlää-
kärille tai läänineläinlääkärille. Jokaisen 
eläinlääkärin on myös ryhdyttävä välittömiin 
toimenpiteisiin taudin leviämisen estämiseksi 
ja hävittämiseksi. Lisäksi eläinlääkärinam-
matin harjoittamisesta annetun lain mukaan 
jokaisen eläinlääkärin on salassapitosäännös-

ten estämättä ilmoitettava viipymättä hoita-
mastaan tapauksesta eläintautilain mukaisille 
viranomaisille tietoja, jotka ovat tarpeen va-
kavan eläintaudin leviämisen estämiseksi. 
Saman lain mukaan eläinlääkäreiden on 
myös annettava Elintarviketurvallisuusviras-
ton määräämiä ilmoituksia ja tilastotietoja 
hoitamistaan tautitapauksista sekä Elintarvi-
keturvallisuusviraston ja lääninhallituksen 
pyytämiä tautitapauksiin liittyviä selvityksiä. 
Eläintautien valvonnan lisäksi eläinlääkäri-
päivystyksellä on merkitystä myös eläinsuo-
jeluvalvonnan kattavuuden kannalta silloin-
kin, kun päivystäjänä on muu kuin kunnan-
eläinlääkäri. Eläinlääkärinammatin harjoit-
tamisesta annetun lain mukaan jokainen 
eläinlääkäri on salassapitosäännösten estä-
mättä velvollinen eläinsuojelullisten syiden 
edellyttäessä ilmoittamaan hoitamastaan ta-
pauksesta tai hoidon yhteydessä eläinten pi-
topaikassa tekemistään havainnoista eläin-
suojeluviranomaiselle sekä antamaan tarpeel-
liset tiedot tapauksen selvittämiseksi. 

14 §. Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireel-
lisen eläinlääkärinavun saatavuus. Pykälän 
mukaan peruseläinlääkäripalvelun ja kiireel-
lisen eläinlääkärinavunkin tulisi olla palve-
luiden käyttäjien kannalta saatavilla kohtuul-
lisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä 
maantieteelliset olosuhteet huomioon ottaen. 
Tämä säännös olisi otettava huomioon muun 
muassa silloin, kun arvioidaan tarvetta jakaa 
päivystysalue useampaan päivystyspiiriin. 
Eläinlääkärikäyntejä varten tehtävien matko-
jen pituus vaikuttaa myös suoraan palveluista 
perittäviin kustannuksiin. 

15 §. Valvontatehtävien järjestäminen. Py-
kälässä ehdotetaan säädettäväksi tiettyjen 
valvontatehtävien järjestämisestä. Säännös 
olisi uusi. Pykälän 1 momentissa olisi viit-
taussäännös elintarvikelakiin. Säännöksen 
mukaan kunnan olisi huolehdittava eläimistä 
saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ter-
veydellisestä valvonnasta ja muusta elintar-
viketurvallisuuden valvonnasta siten kuin sii-
tä säädetään elintarvikelaissa tai sen nojalla. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi eläintautien, eläinten hyvinvoinnin ja 
eläinten kuljetuksen sekä näihin ja elintarvi-
keturvallisuuteen liittyvien maataloustukien 
täydentävien ehtojen valvonnasta. Voimassa 
olevan eläintautilain 5 §:n mukaan eläintau-
tien valvonta ja eläinsuojelulain 36 §:n mu-
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kaan eläinten hyvinvoinnin valvonta on sää-
detty paikallisella tasolla muun muassa kun-
naneläinlääkärin tehtäväksi. Kunnaneläinlää-
käri valvoo paikallisena viranomaisena myös 
eläinten kuljetuksesta annetun lain noudatta-
mista lain 26 §:n mukaan. Tilatukijärjestel-
män täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 
mukaan kunnaneläinlääkäri valvoo lisäksi 
Euroopan unionin suorien maataloustukien 
edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen 
noudattamista siltä osin, kuin ehdot liittyvät 
elintarvikelain, eläintautilain, eläinsuojelu-
lain taikka eläinten kuljetuksesta annetun lain 
noudattamiseen.  

Kyseiset valvontatehtävät ovat siis valtion 
tehtäviä, mutta ne on säädetty paikallisella 
tasolla muun muassa tietyn kunnallisen vi-
ranhaltijan tehtäväksi. Kunnaneläinlääkärillä 
on oikeus saada eläintautilain 15 §:n 1 mo-
mentin, eläinsuojelulain 59 §:n ja eläinten 
kuljetuksesta annetun lain 47 §:n mukaisesti 
palkkio ja korvaus suorittamastaan valvonta-
tehtävästä siten kuin eläinlääkäreiden toimi-
tuspalkkioista annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa säädetään.  

Ehdotuksen mukaan kunnaneläinlääkärin 
valvontatehtäviä tulisi jatkossa tarkastella 
valtion toimeksiantotehtävinä kunnille ja sel-
keyttää kustannusten ja vastuun jakoa tältä 
pohjalta. Tämä olisi tarkoituksenmukaista 
kustannustenjakoon liittyvien epäkohtien 
korjaamiseksi sekä tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen kannalta. Kunta on nykyisinkin 
kunnaneläinlääkärin työnantaja, mutta erityi-
set tehtävien järjestämistä koskevat säännök-
set korostaisivat kunnan vastuuta valvonta-
tehtävien suorittamisesta. Valtio maksaisi 
ehdotetun 22 §:n mukaan kunnalle korvauk-
sen valvontatehtävien hoitamisesta. Kunnan 
olisi huolehdittava voimavarojen mitoituk-
sesta siten, että valvontatehtävät voitaisiin 
suorittaa säädösten mukaisesti. Tämä varmis-
taisi osaltaan, että eläinten terveyden ja hy-
vinvoinnin valvonta paikallistasolla toimisi 
hyvin ja että tehtäviin olisi käytettävissä tar-
vittava määrä voimavaroja.  

Kunnaneläinlääkärin kaksoisrooli valvonta-
tehtävien suorittajana ja kunnan vastuulla 
olevien eläinlääkäripalveluiden antajana voi 
aiheuttaa ongelmia hallintolain esteettömyys-
säännösten näkökulmasta. Hallintolain mu-
kaan virkamies on esteellinen muun muassa 
silloin, kun asian ratkaisemisesta on odotet-

tavissa hänelle erityistä hyötyä tai vahinkoa 
tai jos hänen puolueettomuutensa muusta eri-
tyisestä syystä vaarantuu. Pelkästään kun-
naneläinlääkärin asema sekä valvontaviran-
omaisena että lakiin perustuvien palveluiden 
tuottajana ei aiheuta esteellisyyttä, vaan es-
teellisyys on harkittava jokaisessa yksittäi-
sessä tapauksessa erikseen. Tavanomainen 
asiakassuhde virkamiehen ja valvottavan 
kohteen välillä ei yleensä perusta esteelli-
syyttä. Sen sijaan pysyvä asiakassuhde voi 
muodostaa esteellisyysperusteen. 

Edellä esitetty huomioon ottaen kunnan-
eläinlääkäreiden tehtävät olisi tarkoituksen-
mukaista järjestää siten, ettei kunnaneläin-
lääkäri vastaisi sellaisten henkilöiden tai koh-
teiden valvonnasta, joihin hänellä olisi kiin-
teä asiakassuhde. Tämä olisi nykyistä hel-
pommin toteutettavissa, kun eläinlääkintä-
huollon tehtävät järjestettäisiin ehdotuksen 
mukaan yhteistoiminta-alueella. Kiinteä 
asiakassuhde voi olla kyseessä esimerkiksi 
silloin, kun samaa kunnaneläinlääkäriä pit-
kän ajan kuluessa usein pyydetään sairas-
käynnille samalle tilalle tai jos kunnaneläin-
lääkäri sopimuksen perusteella huolehtii tilan 
tuotantoeläimille annettavista terveydenhuol-
topalveluista. Mahdollinen asiakassuhde tai 
satunnainen eläinlääkärinapu ei kuitenkaan 
aiheuttaisi esteellisyyttä. 

Hallintolain mukaan esteellisen virkamie-
hen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön 
virkamies. Virkamies saa kuitenkin esteelli-
syydestään huolimatta käsitellä kiireellisen 
asian, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi 
vaikuttaa. Yleissääntö kiinteästä asiakassuh-
teesta esteellisyyttä arvioitaessa soveltuu tä-
män vuoksi lähinnä tilanteisiin, joissa val-
vontatehtävä on ennalta tiedossa tai suunni-
teltavissa. Asiakassuhteella ei kuitenkaan kii-
reellisessäkään tilanteessa saa olla vaikutusta 
asian ratkaisuun. 

Ehdotuksen 6 §:n mukainen lääninhallitus-
ten velvollisuus huolehtia eläinten hyvin-
vointiin liittyvän otantaan perustuvan sään-
nöllisen valvonnan järjestämisessä helpottaa 
kunnaneläinlääkäreiden työn järjestämistä si-
ten, että työ on ongelmatonta hallintolain es-
teettömyyssäännösten kannalta.  

16 §. Kunnaneläinlääkärin virka. Pykäläs-
sä ehdotetaan säädettäväksi kunnaneläinlää-
kärin virasta. Säännös vastaisi pitkälti voi-
massa olevan lain 9 §:n säännöstä. Ehdotetun 
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pykälän 1 momentin mukaan kunta voisi yl-
läpitää yhtä tai useampaa kunnaneläinlääkä-
rin virkaa lain mukaisten tehtävien hoitamis-
ta varten. Virka voitaisiin perustaa useam-
man kunnan tai kuntayhtymän yhteisenä vir-
kana. Kunnaneläinlääkärin virka voitaisiin 
perustaa myös kunnan ja kuntayhtymän yh-
teisenä virkana. Momentissa ehdotetaan li-
säksi säädettäväksi, että jos kunta ylläpitää 
kahta tai useampaa kunnaneläinlääkärin vir-
kaa, kunnan on määrättävä kunnaneläinlää-
käreiden keskinäisestä tehtäväjaosta. Säännös 
vastaisi voimassa olevan lain säännöstä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi kunnaneläinlääkärin viran kelpoi-
suusehdoista. Ehdotetun säännöksen mukaan 
kunnaneläinlääkärin tulisi olla laillistettu 
eläinlääkäri. Lisäksi edellytettäisiin perehty-
neisyyttä viran tehtäväalueeseen. Koska pe-
rehtyneisyyttä koskevat vaatimukset voivat 
vaihdella virkaan kuuluvien tehtävien ja 
eläinlääkärikoulutuksen suorittamismaan 
vuoksi, pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
Säännös vastaisi voimassa olevan lain 10 
§:ää. 

Eläinlääkintähuoltoasetuksen (1039/1990) 
1 §:n mukaan kunnaneläinlääkäriltä edellyte-
tään elintarvike- ja ympäristöhygienian eri-
koiseläinlääkäritutkinnon tai siihen sisälty-
vän elintarvikehygieenikkokuulustelun ja sitä 
edeltävän täydennyskoulutuksen suorittamis-
ta, jos eläinlääkintähuollon ja kunnaneläin-
lääkärin tehtävien järjestämistä koskevassa 
johtosäännössä määrätään viran säännöllinen 
työaika käytettäväksi kokonaan eläinlääkin-
tähuoltolain 8 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdis-
sa mainittujen tai niihin liittyvien tehtävien 
suorittamiseen. Nämä tehtävät koskevat kun-
nan velvollisuutta huolehtia eläinlääkintä-
huoltoon kuuluvana velvollisuutenaan eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotan-
non terveydellisestä valvonnasta ja tarkastuk-
sesta, eläintenpitoon liittyvästä terveydelli-
sestä valvonnasta tartuntojen leviämisen eh-
käisemiseksi siltä osin kuin tästä ei ole sää-
detty eläintautilaissa sekä lihan- ja maidon-
tarkastuksesta. 

Eläinlääkintähuoltoasetuksen 1 §:ssä sääde-
tään lisäksi, että eläinlääkärintoimen harjoit-
tamisesta annetun lain (409/1985) 3 a §:n 1 
momentin nojalla laillistetulta eläinlääkäriltä 

vaaditaan maa- ja metsätalousministeriön 
eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston antama 
todistus kyseisen alan lainsäädäntöön tutus-
tumisesta, jos kunnaneläinlääkärin virkaan 
kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon tai 
eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkas-
tukseen liittyviä tehtäviä. Lainkohta on eläin-
lääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain 
kumoamisen jälkeen viitannut eläinlääkä-
rinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 
§:n 1 momenttiin viimeksi mainitun lain siir-
tymäsäännösten mukaisesti. Säännös koskee 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
kansalaisia, jotka ovat suorittaneet eläinlää-
ketieteellisen tutkinnon muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin 
Suomessa. 

17 §. Eläinlääkäripalveluiden järjestämi-
nen. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(733/1992) 4 §:n 1 momentin 4 kohdan mu-
kaan kunta voi järjestää sosiaali- ja tervey-
denhuollon alaan kuuluvat tehtävät muun 
muassa hankkimalla palveluja esimerkiksi 
muulta julkiselta palveluiden tuottajalta ku-
ten toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä taik-
ka yksityiseltä palveluiden tuottajalta. Vaik-
ka lakia sovelletaan myös eläinlääkintähuol-
toon, pykälään ehdotetaan kuitenkin otetta-
vaksi nimenomainen säännös siitä, että kunta 
voisi tehdä laissa tarkoitetun yksityisen eläin-
lääkäripalveluiden tuottajan kanssa sopimuk-
sen 12 ja 13 §:ssä säädettyjen tehtävien hoi-
tamisesta. Kunta voisi siis tehdä sopimuksen 
peruseläinlääkäripalveluiden ja kiireellisen 
eläinlääkärinavun järjestämisestä sekä mui-
den eläinlääkäripalveluiden saatavuudesta 
eläinlääkäripalveluja tarjoavan luonnollisen 
henkilön, yksityisoikeudellisen oikeushenki-
lön taikka oppilaitoksen kanssa.  

Palveluiden tuottajan kanssa ei voitaisi 
tehdä sopimusta valvontatehtävien hoitami-
sesta. Näin varmistettaisiin, että jokaisella 
yhteistoiminta-alueella toimisi kunnaneläin-
lääkäreitä, jotka vastaisivat julkisen vallan 
käyttöön liittyvistä valvontatehtävistä. Val-
vontatehtävien hoitaminen voi olla niin kan-
santerveyden kuin -taloudenkin kannalta eri-
tyisen merkityksellistä esimerkiksi vakavassa 
eläintautitilanteessa. Tämä korostaa tehtävis-
sä vaadittavaa osaamista. Tehtäviin liittyy 
myös usein sellaista merkittävää julkisen val-
lan käyttöä, jota ei perustuslain mukaan voi-
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da antaa muiden kuin viranomaisten tehtä-
väksi. 

18 §. Toimitilojen ja työvälineiden järjes-
täminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnan velvollisuudesta järjestää tarpeelli-
seksi katsottavat toimitilat ja työvälineet lain 
12 ja 13 §:ssä säädettyjen palveluiden järjes-
tämistä varten, jos se itse tuottaa nämä palve-
lut.  

Voimassa olevan lain 12 §:n mukaan kun-
nan on järjestettävä tarpeelliseksi katsottavat 
toimitilat ja toimintavälineet kunnan järjes-
tämisvastuulle kuuluvia eläinlääkäripalveluja 
varten. Ehdotetun pykälän 1 momentin mu-
kaan silloin, kun kunta huolehtisi 12-13 §:ssä 
säädettyjen palveluiden järjestämisestä ja 
saatavuudesta siten, että se itse tuottaisi nämä 
palvelut, olisi kunnan järjestettävä näiden 
palveluiden järjestämistä varten tarpeelliseksi 
katsottavat toimitilat ja toimintavälineet otta-
en huomioon kunnan alueella olevien koti-
eläinten lajit ja lukumäärät. Säännös vastaisi 
siis pitkälti voimassa olevan lain 12 §:ää. 

Arvioitaessa tarpeellisia toimitiloja ja toi-
mintavälineitä olisi otettava huomioon, tuot-
taako kunta itse peruseläinlääkäripalvelut ja 
kiireellisen eläinlääkärinavun vai ainoastaan 
osan näistä palveluista. Lisäksi arvioinnissa 
olisi otettava huomioon kunnan alueella ole-
vien kotieläinten lajit ja lukumäärät. Voimas-
sa olevaa eläinlääkintähuoltolakia koskevan 
hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, 
että toimitilojen suuruus ja toimintavälinei-
den määrä sekä näiden laatu olisivat riippu-
vaisia paikallisesta tarpeesta, mutta ehdotuk-
sen mukaan asiasta otettaisiin nimenomainen 
maininta lakiin. 

Tarpeellisia toimitiloja arvioitaessa olisi 
otettava huomioon, että eläinlääkäripalvelua 
ja eläinlääkärinapua annetaan pääsääntöisesti 
joko eläinlääkärin vastaanotolla tai maatiloil-
la eläinsuojissa. Vastaanotolla hoidetaan pe-
rinteisesti sellaisia eläimiä, joita vastaanotol-
le on helppo kuljettaa. Sellaisia eläimiä, joi-
den kuljettaminen vastaanotolle on hankalaa, 
kuten lehmiä, hoidetaan pääasiallisesti eläin-
suojissa. Vastaanottotiloissa tulisi olla aina-
kin odotushuone sekä tästä erillinen tila tai 
huone, jossa pieneläimiä voidaan tutkia, sekä 
toimenpidehuone pieneläimille tehtäviä toi-
menpiteitä varten. Toimitiloissa tulisi myös 
olla asianmukaiset hygieniatilat, joissa poti-
laita voidaan pestä ja joissa eläinlääkäri itse 

voi peseytyä esimerkiksi tullessaan maatilalta 
hoitamasta kotieläimen sairaustapausta. Li-
säksi toimitiloissa tulisi olla toimistotila sekä 
tila välineiden huoltoa ja säilyttämistä varten 
sekä asianmukaiset säilytystilat lääkkeille. 
Jos kunnaneläinlääkärin tehtäviin kuuluisi 
hyötyeläimiä koskeva eläinlääkäripäivystys, 
olisi toimitiloissa yleensä oltava lämmitetty 
autotalli, sillä päivystävän eläinlääkärin olisi 
voitava säilyttää autoaan päivystysvalmiu-
dessa lämpimässä tilassa lääkkeiden jäätymi-
sen estämiseksi.  

Tarpeellisten toimitilojen lisäksi kunnan 
olisi tuottaessaan itse pykälässä tarkoitetut 
eläinlääkäripalvelut ja kiireellisen eläinlääkä-
rinavun järjestettävä tätä toimintaa varten 
tarvittavat työvälineet kuten tarpeelliset inst-
rumentit ja suojavaatetus sekä viestintäväli-
neistä tietoliikenneyhteydet, tietokone ohjel-
mistoineen, puhelinvastaaja ja matkapuhelin. 

Pykälän 2 momentissa kunnalle ehdotetaan 
säädettäväksi vastaavasti velvollisuus huo-
lehtia kunnaneläinlääkärille säädettyjen val-
vontatehtävien hoidossa jatkuvasti tarvittavi-
en toimitilojen ja työvälineiden järjestämises-
tä sekä työvälineiden käytössä tarvittavasta 
osaamisesta. Säännös olisi uusi. Näin ollen 
kunnalla olisi vastuu niistä valvontatehtävien 
kustannuksista, joita ei voida kohdistaa yksit-
täisiin valvontatehtäviin. Näitä olisivat toimi-
tilat, jatkuvassa käytössä olevat työvälineet 
(esim. tietoliikenneyhteydet, tietokone oh-
jelmineen) ja työvälineitä koskeva koulutus. 
Kunnan olisi myös työnantajana vastattava 
työsuojelusta. Valtio vastaisi edelleen val-
vontatehtäviin liittyvästä koulutuksesta ja sen 
kustannuksista sekä niistä työvälineistä ja 
työsuojelutoimenpiteistä, jotka liittyvät yksit-
täisiin, harvoin esiintyviin valvontatehtäviin 
ja jotka edellyttävät erityisasiantuntemusta 
(esim. suojautuminen ihmiseen tarttuvilta 
vaarallisilta eläintaudeilta). 

 
 
5 luku Maksut ja korvaukset 

19 §. Kunnaneläinlääkärin palkkio ja kor-
vaukset. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnaneläinlääkärin perimistä palkkioista ja 
korvauksista. Kunnaneläinlääkärin ansiot 
muodostuvat nykyisin kiinteästä peruspalkas-
ta ja eläimen omistajilta tai haltijoilta peri-
tyistä palkkioista. Palkkiot muodostuvat 
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käyntimaksusta, jonka suuruus määräytyy 
sairasmatkan pituuden perusteella, sekä toi-
menpidemaksusta, jonka suuruus riippuu 
toimenpiteen suuruudesta ja vaativuudesta. 
Peruspalkka ja palkkiot määritellään kunnal-
lisessa lääkärien virkaehtosopimuksessa. 
Kunnaneläinlääkärillä ei ole oikeutta periä 
virkaehtosopimuksessa vahvistettuja palkki-
oita suurempia korvauksia. Palkkion lisäksi 
kunnaneläinlääkärillä on lain mukaan oikeus 
periä eläimen omistajalta tai haltijalta korva-
us eläinlääkärinavun antamisesta aiheutu-
neista kustannuksista, joita ovat hoidossa 
käytettyjen lääkkeiden ja tarvikkeiden han-
kintahinnat. Laissa tarkoitettuja tarvikkeita 
ovat voimassa olevaa eläinlääkintähuoltola-
kia koskevan hallituksen esityksen perustelu-
jen mukaan esimerkiksi sidetarpeet, kerta-
käyttövälineet, reagenssit ja puhdistusaineet. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kunnaneläinlääkärillä olisi oike-
us periä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetuista eläinlää-
käripalveluista eläimen omistajalta tai halti-
jalta virkaehtosopimuksessa määrätty palkkio 
ja matkakustannusten korvaus sekä korvaus 
käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista ai-
heutuneista kustannuksista. Lisäksi ehdote-
taan säädettäväksi, että kunnaneläinlääkäri 
voisi periä virkaehtosopimuksessa säädetyn 
korvauksen omistamiensa laitteiden käytöstä. 
Ehdotetun 18 §:n mukaan kunnan tulisi jär-
jestää peruseläinlääkäripalveluja ja kiireellis-
tä eläinlääkärinapua varten tarvittavat työvä-
lineet, mutta joissakin tapauksissa esimerkik-
si taudin diagnostiikkaa voidaan suorittaa 
monenlaisella välineistöllä, ja jos eläinlääkä-
rillä olisi omistuksessaan sellaisia laitteita, 
joita kunta ei omistaisi, hänellä tulisi olla 
eläimen omistajan suostumuksella mahdolli-
suus käyttää näitä palveluiden tarjoamisessa. 

20 §. Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuot-
tajan perimät maksut ja korvaukset. Pykäläs-
sä säädettäisiin, että yksityinen eläinlääkäri-
palveluiden tuottaja, jonka kanssa kunta olisi 
tehnyt sopimuksen 12 tai 13 §:n mukaisten 
palveluiden tarjoamisesta, perisi näistä palve-
luista enintään maksun, jonka se on ilmaissut 
sopimukseen johtaneissa tarjousasiakirjoissa 
sekä lisäksi korvauksen matkakustannuksis-
taan.  

Kuntien järjestämien eläinlääkäripalvelui-
den maksuille tulisi olla palveluiden tilaajana 
olevan kunnan kannalta yhtenäiset perusteet 

myös silloin, kun kunta järjestää palvelut os-
topalveluina. Ostopalvelut kilpailutetaan 
hankintalainsäädännön mukaisesti. Yksityi-
sen eläinlääkäripalveluiden tuottajan esittä-
mässä tarjouksesta ilmenevät ne maksut, joita 
asiakkailta palvelusta peritään. Tarjouskilpai-
lun voittaneen on sitouduttava tarjousasiakir-
joissa ilmaisemaansa hintatasoon. Tällä py-
rittäisiin edistämään asiakkaiden tasapuolista 
kohtelua riippumatta siitä, mitä palveluiden 
tuottamistapaa kunta käyttää. Maksujen ei 
kuitenkaan olisi tarpeen olla samansuuruisia 
kaikissa kunnissa, sillä palveluiden järjestä-
misen kustannuksissa on jo pelkästään maan-
tieteellisistä syistä johtuvia eroja. Kuntien os-
topalvelumahdollisuuksien turvaamiseksi ei 
myöskään olisi mahdollista siirtyä täysin so-
siaali- ja terveydenhuollon maksuja vastaa-
vaan järjestelmään eli siihen, että myös yksi-
tyiset palveluiden tuottajat perisivät maksun 
kunnaneläinlääkäritaksan mukaisesti silloin, 
kun kunta järjestää eläinlääkäripalveluja os-
topalveluna. Sen sijaan kuntien eläinlääkäri-
palveluiden maksujen tulisi olla samalla ta-
voin kunnan päätösvaltaan kuuluvia maksuja 
kuin sosiaali- terveydenhuollon maksut ovat.  

Eläinlääkäripalveluiden tuottamisesta ai-
heutuisi palvelun tuottajalle matkakustan-
nuksia silloin, kun eläimen hoito edellyttää 
eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa. 
Kunnaneläinlääkäritaksan mukaan kunnan-
eläinlääkäri perii matkakustannuksensa asi-
akkaalta asiakaskohtaisesti aiheutuneiden 
kustannusten perusteella. Asiakaskohtaisten 
kustannusten korvausten periminen matkois-
ta tulisi olla lähtökohtana myös silloin, kun 
ostopalveluiden tuottaja perii matkakustan-
nusten korvauksia asiakkailta. Yksityisen 
eläinlääkäripalveluiden tuottajan esittämässä 
tarjouksesta ilmenevät perusteet matkakus-
tannusten korvaukselle, joita asiakkailta peri-
tään. Kunnalla olisi siten sopimusmenette-
lyyn perustuen harkintamahdollisuus sen 
suhteen, miten maantieteelliset olosuhteet ja 
palveluiden käyttäjien tasapuolinen kohtelu 
otetaan matkakustannuksissa huomioon.  

Kunnaneläinlääkärillä on voimassa olevan 
lain mukaan oikeus periä kunnaneläinlääkäri-
taksan mukaisen palkkion ja matkakustan-
nusten lisäksi korvaus käyttämistään lääk-
keistä ja tarvikkeista. Lain mukaisen korva-
uksen perusteena ovat lääkkeen hankkimises-
ta aiheutuneet kustannukset. Sama oikeus tu-
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lisi jatkossa olla myös kunnan tilaamien 
eläinlääkäripalveluiden tuottajalla.  

21 §. Kunnan perimät maksut. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi kunnan perimistä 
maksuista. Pykälän 1 momentin mukaan kun-
ta voisi periä lain 12 ja 13 §:ssä tarkoitetuista 
eläinlääkäripalveluista kotieläimen omistajal-
ta tai haltijalta niin sanotun klinikkamaksun 
eli maksun eläimen vastaanottokäynnistä, jos 
kotieläimiä hoidettaisiin vastaanotolla ja kun-
ta olisi järjestänyt toimitilat ja toimintaväli-
neet näiden palveluiden järjestämistä varten. 
Klinikkamaksua ei siis voitaisi periä eläinten 
hoidosta eläinsuojissa. Maksulla voitaisiin 
kattaa niitä kustannuksia, joita kunnalle ai-
heutuu tilojen ja toimintavälineiden hankin-
nasta ja ylläpidosta sekä avustavan henkilö-
kunnan kuten eläintenhoitajan palkkaamises-
ta vastaanotolle. 

Kunta voisi ehdotuksen mukaan periä mak-
sun myös lain 13 §:n 3 momentissa tarkoite-
tusta keskitetystä yhteydenottopalvelusta. 
Ehdotuksen mukaan päivystysaikaiset puhe-
lut ja mahdollisesti myös muut yhteydenotot 
tulisi keskittää päivystysalueella yhteen pis-
teeseen, josta voitaisiin ohjata asiakkaita 
eläinlääkärin vastaanotolle tai tilata eläinlää-
käri käymään tilalla. Keskitetyn yhteydenot-
topalvelun kautta voitaisiin myös antaa eläi-
men hoitoa koskevaa neuvontaa.  

Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on 
toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen 
tarpeen mukaan hallintoasian hoitamista kos-
kevaa neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. La-
kia koskevien hallituksen esityksen (HE 
72/2002 vp) perustelujen mukaan asioinnilla 
tarkoitetaan laissa paitsi hallintoasian hoita-
miseksi tarpeellisten toimenpiteiden suorit-
tamista myös tosiasialliseen hallintotoimin-
taan liittyvää asiointia viranomaisessa. Näin 
ollen ehdotettu säännös yhteydenottopalve-
lun maksullisuudesta merkitsisi poikkeamista 
hallintolain 8 §:n säännöksestä ainakin siltä 
osin, kuin annettavassa palvelussa olisi kyse 
kulloinkin päivystävän eläinlääkärin yhteys-
tietojen antamisesta tai muusta vastaavasta 
asiointia koskevasta neuvonnasta. 

Yhteydenottopalvelun maksullisuutta on 
kuitenkin pidettävä kyseessä olevassa tapa-
uksessa perusteltuna. Vaikka yhteydenotto-
palvelu on omiaan tehostamaan päivystysai-
kaista toimintaa, kunnille aiheutuu palvelun 

ylläpitämisestä muun muassa henkilökunnan 
palkkaamiseen liittyviä sekä viestintäteknisiä 
kustannuksia. Palvelunumeroon soitetaan ai-
noastaan tarkoituksena saada kiireellistä 
eläinlääkärinapua, jonka antamisesta peritään 
muitakin maksuja, eikä yhteydenottopalvelu 
siten liity hallintoasioiden hoitamiseen. Jos 
yhteydenottopalvelu järjestetään siten, että 
puhelimeen vastaa eläinlääkäri, lienee myös 
todennäköistä, että suurin osa palveluun käy-
tettävästä ajasta kuluu eläinten hoitotarpeen 
arviointiin ja hoitoa koskevien neuvojen an-
tamiseen eli muihin kuin asiointia koskeviin 
kysymyksiin.  

Kunnan laissa säädettyihin tehtäviin ei eh-
dotuksen mukaan kuuluisi eläinten säilyttä-
minen eläinlääkärinavun antamista varten ei-
kä myöskään erikoiseläinlääkäritasoisten 
palveluiden tarjoaminen. Kunta voi itsehal-
lintonsa perusteella kuitenkin ottaa tällaisia 
tehtäviä hoitaakseen ja periä tarjoamistaan 
palveluista maksuja. Säännöksiä tällaisista 
maksuista ei kuitenkaan ole syytä ottaa ehdo-
tettuun lakiin. 

22 § Kunnan osallistuminen eläinlääkäri-
palveluista kotieläimen omistajalle tai halti-
jalle aiheutuneisiin kustannuksiin. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi, että kunta voi osal-
listua niihin kustannuksiin, joita eläimen 
omistajalle tai haltijalle aiheutuu peruseläin-
lääkäripalvelusta tai kiireellisestä eläinlääkä-
rinavusta. Kunta voisi näin ollen tasata niitä 
eroja, joita eläinlääkäripalveluiden kustan-
nuksiin aiheutuu maantieteellisten etäisyyk-
sien vuoksi. Kunnaneläinlääkärin eläimen 
omistajalta tai haltijalta perimään palkkioon 
vaikuttaa taksan mukaisesti paitsi suoritettu-
jen toimenpiteiden laatu, myös käyntimatkan 
pituus. Tämän lisäksi kunnaneläinlääkäri pe-
rii korvauksen matkakustannuksista ajettujen 
kilometrien mukaan. Eläinlääkärikäynnin 
kustannukset voivat siten vaihdella huomat-
tavasti riippuen eläintenpitopaikan sijainnista 
ja nousta korkeiksi niissä esimerkiksi päivys-
tysalueen äärilaidoilla sijaitsevissa eläinten-
pitoyksiköissä, joihin kunnaneläinlääkäri jou-
tuu tulemaan pitkän etäisyyden takaa. Ehdo-
tettu pykälä vastaisi sisällöltään pitkälti voi-
massa olevan eläinlääkintähuoltolain 16 §:ää.  

EU-maista Ruotsissa eläinlääkäripalvelui-
den tuottaminen on Suomen tavoin suurelta 
osin julkisen sektorin varassa. Molemmissa 
maissa eläinlääkintähuollon kustannuksia li-
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säävät pitkät etäisyydet ja suhteellisen pieni 
eläintiheys. Myös Ruotsissa syrjäisillä alueil-
la asuville eläintenpitäjille eläinlääkäripalve-
luista aiheutuvia kustannuksia tuetaan. Eu-
roopan yhteisöjen komissio ei ole Ruotsin ja 
Suomen EU-jäsenyyden aikana puuttunut 
julkisten eläinlääkäripalveluiden tuottami-
seen tai syrjäseuduille suunnattuihin tukiin 
sillä perusteella, että niitä olisi pidetty valti-
ontukisääntelyn näkökulmasta ongelmallisi-
na.   

23 §. Korvaus valvontatehtävistä. Pykäläs-
sä ehdotetaan säädettäväksi valtion velvolli-
suudesta maksaa kunnille korvaus eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan liitty-
vien tehtävien kustannuksista. Säännös liittyy 
ehdotettuun 15 §:ään, jonka mukaan kunnan 
tulisi huolehtia kunnaneläinlääkärille säädet-
tyjen valvontatehtävien hoidon edellytysten 
järjestämisestä. Ehdotuksen mukaan valtio 
maksaisi kunnille korvauksen valvontatehtä-
vien hoitamisesta, ja samalla toimituspalkki-
oista luovuttaisiin. Tämä edellyttäisi kuntien 
maksavan kunnaneläinlääkäreille palkkaa 
valvontatehtävistä.  

Toimeksiantomallin mukainen korvausjär-
jestelmä lisäisi valtion vastuuta valvontateh-
tävien rahoituksesta nykyiseen verrattuna. 
Tämä on kuitenkin perusteltua, koska ky-
seessä on valtion vastuulla oleva valvonta. 
Samasta syystä kustannusten korvaamista ei 
voida järjestää valtionosuusjärjestelmän 
avulla. 

Ehdotuksen mukaan valtio korvaisi kunnil-
le valvontatehtävistä aiheutuvat välittömät 
kustannukset. Näitä olisivat palkkauskustan-
nukset, tehtävien liittyvien matkojen kustan-
nukset ja tehtävissä käytetyt tarvikkeet. Kor-
vauksen perusteena olisi toteutunut työajan 
käyttö. Lähtökohtina tässä voitaisiin pitää 
kunnan suunnitelmia, valtakunnallista ohjel-
maa ja valtion viranomaisilta tulleita yksit-
täistapauksia koskeneita toimeksiantoja. Jotta 
korvausten laskutus ja maksatus eivät aiheut-
taisi kohtuuttomasti työtä, korvauksille olisi 
laskettava yksikköhinta, esimerkiksi henkilö-
työpäivän kustannus. Valtion korvaus ei saisi 
kuitenkaan ylittää kunnalle aiheutuneita to-
dellisia kustannuksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset kunnalle maksettavan korvauksen 
perusteista sekä maksamisessa noudatetta-

vasta menettelystä annettaisiin valtioneuvos-
ton asetuksella. 

24 § Valtion viranomaisten suoritteista pe-
rittävät maksut. Pykälä sisältäisi viittauksen 
valtion maksuperustelakiin (150/1992). 

25 §. Valtionosuus. Pykälässä säädettäisiin, 
että kunnan tämän lain nojalla järjestämään 
toimintaan sovellettaisiin sosiaali- ja tervey-
denhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei lailla toisin 
säädettäisi. Pykälä vastaisi voimassa olevan 
lain 15 §:ää. 
 
6 luku Yksityisen eläinlääkintähuol-

lon valvonta 

26 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälässä sää-
dettäisiin eläinlääkäripalveluja tarjoavien yk-
sityisten eläinlääkäripalvelun tuottajien vel-
vollisuudesta tehdä kirjallinen ilmoitus toi-
minnastaan. Vastaavat ilmoitusvelvollisuutta 
koskevat säännökset ovat voimassa olevan 
lain 17 §:ssä.  

Pykälän 1 momentin mukaan yksityisen 
palveluiden tuottajan tulisi tehdä ilmoitus sen 
läänin lääninhallitukselle, jonka alueella pal-
veluiden tuottajalla on kiinteä toimipaikka. 
Ilmoitusvelvollisuus olisi tarpeellinen, jotta 
lääninhallitus voisi valvoa alueellaan eläin-
lääkäripalveluja tarjoavia yksityisiä palvelui-
den tuottajia. 

Jos yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuotta-
jalla ei olisi kiinteää toimipaikkaa, tulisi hä-
nen pykälän 1 momentin mukaan tehdä il-
moitus sen läänin lääninhallitukselle, jonka 
alueella hän pääasiallisesti aikoisi tarjota 
eläinlääkäripalveluja. Säännös koskisi esi-
merkiksi sellaista yksityistä palvelun tuotta-
jaa, joka tekee sairasmatkoja asunnostaan kä-
sin.  

Pykälän 2 momentin mukaan eläinlääkäri-
palvelun tuottajan tulisi tehdä ilmoitus ennen 
toiminnan aloittamista, sen olennaista muut-
tamista tai lopettamista. Ilmoitukseen olisi si-
sällytettävä tiedot palveluiden tuottajan yh-
teystiedoista, tarjottavista palveluista, henki-
lökunnasta ja kiinteästä toimipaikasta. Val-
tioneuvoston asetuksella säädettäisiin tar-
kemmin ilmoituksen sisällöstä ja sen tekemi-
sestä.  

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi voimassa olevan lain 17 §:n 3 momen-
tissa olevaa viittaussäännöstä vastaava sään-
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nös, jonka mukaan ilman eläinlääkäriksi lail-
listamista väliaikaisesti eläinlääkäripalveluja 
tarjoavan henkilön ilmoitusvelvollisuudesta 
säädetään eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetun lain 8 §:ssä. Tämän pykälän 
mukaan Euroopan unioniin tai Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen, 
jolla on laillinen oikeus harjoittaa eläinlääkä-
rinammattia jossakin muussa Euroopan unio-
niin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa kuin Suomessa, saa ilman eläinlää-
käriksi laillistamista toimia eläinlääkärinä vä-
liaikaisesti ja satunnaisesti tehtyään Elintar-
viketurvallisuusvirastolle ennakolta ilmoituk-
sen väliaikaisesta eläinlääkäripalveluiden tar-
joamisesta. Mainitun ilmoituksen tehneen 
eläinlääkärin ei siten tarvitsisi tehdä enää eh-
dotetun lain mukaista ilmoitusta.  

27 §. Vastaava eläinlääkäri. Pykälässä sää-
dettäisiin yksityisen eläinlääkäripalvelun 
tuottajan kelpoisuusehdoista sekä vastaavasta 
eläinlääkäristä. Pykälän 1 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi, että yksityisen eläinlää-
käripalvelun tuottajan, joka on luonnollinen 
henkilö, tulisi olla eläinlääkärinammatin har-
joittamisesta annetun lain tarkoittama eläin-
lääkäri. Eläinlääkäripalveluja tarjoavana 
luonnollisena henkilönä voisi siis olla ainoas-
taan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 
annetun lain mukaisesti eläinlääkäriksi lail-
listettu henkilö tai henkilö, jolla on kyseisen 
lain 8 §:n mukainen oikeus ammatin väliai-
kaiseen harjoittamiseen.  

Ehdotettu säännös vastaisi eläinlääkä-
rinammatin harjoittamisesta annetun lain 2 
§:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan 
vain eläinlääkärin ammattia harjoittamaan 
oikeutettu henkilö voi päättää eläimen eläin-
lääketieteellisestä tutkimuksesta ja taudin-
määrityksestä sekä tähän liittyvästä hoidosta 
ja lääkityksestä. Mainitun lain mukaan myös 
säädetyt opintosuoritukset suorittanut eläin-
lääketieteen opiskelija on oikeutettu harjoit-
tamaan eläinlääkärin ammattia laillistetun tai 
lain 8 §:ssä tarkoitetun eläinlääkärin sijaise-
na. Koska opiskelijan oikeus rajoittuu vain 
sijaisena toimimiseen, eläinlääketieteen opis-
kelija ei siten voisi toimia yksityisenä eläin-
lääkäripalvelun tuottajana. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
yksityisellä palvelun tuottajalla, joka on oi-
keushenkilö, tulisi olla palveluksessaan 
eläinlääkäripalveluista vastaava henkilö (vas-

taava eläinlääkäri). Vastaavan eläinlääkärin 
tulisi olla eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetussa laissa tarkoitettu eläinlääkäri. 
Lisäksi säädettäisiin, että vastaavaa eläinlää-
käriä koskevien tietojen tulisi sisältyä 26 §:n 
1 ja 2 momentin mukaiseen ilmoitukseen. 
Ehdotettu säännös vastaisi pitkälti voimassa 
olevan lain 18 §:n 1 momentin säännöstä, 
mutta käsitteen vastaava johtaja sijasta käy-
tettäisiin käsitettä vastaava eläinlääkäri.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, ettei 
pykälän säännöksiä sovellettaisi yksityisestä 
terveydenhuollosta annetussa laissa 
(152/1990) tarkoitettuihin tutkimuslaitoksiin, 
jotka tekevät eläinlääkäripalveluihin kuulu-
via tutkimuksia. Säännös vastaisi voimassa 
olevan lain 18 §:n 2 momentin säännöstä. 

28 §. Toimintaedellytykset. Pykälässä sää-
dettäisiin tarpeellisista toimitiloista, työväli-
neistä ja henkilökunnasta. Vastaavansisältöi-
nen säännös on voimassa olevan lain 19 
§:ssä. Ehdotetun pykälän mukaan yksityisellä 
palvelun tuottajalla tulisi olla eläinlääkäri-
palveluiden tarjoamista varten asianmukaiset, 
toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämät 
toimitilat ja työvälineet.  

Säännöksen tarkoituksena olisi turvata yk-
sityisten eläinlääkäripalvelun tuottajien tarjo-
amien eläinlääkäripalveluiden asianmukainen 
taso. Toimitilojen ja työvälineiden asianmu-
kainen taso määräytyisi toiminnan laadun ja 
laajuuden perusteella. Lisäksi toimitilat ja 
työvälineet olisi mitoitettava muun muassa 
sen mukaan, mille eläinlajeille yksityinen 
palvelun tuottaja tarjoaisi eläinlääkäripalve-
luja. Jos kunnan järjestämissä tiloissa hoidet-
taisiin suurikokoisia kotieläimiä kuten he-
vosia, tulisi tilojen olla näiden eläinten hoi-
tamista varten asianmukaiset. Selvää on, että 
tarjottaessa eläinlääkäripalveluja mille tahan-
sa eläinlajille ja missä laajuudessa tahansa, 
tulisi tilojen ja työvälineiden riittävästä hygi-
eenisyydestä huolehtia. Yksityinen palvelun 
tuottaja ei saisi tarjota sellaisia eläinlääkäri-
palveluja, joiden antamista varten sillä ei oli-
si riittäviä toimitiloja, työvälineitä tai henki-
lökuntaa. 

29 §. Tarkastusoikeus. Voimassa olevassa 
laissa ei ole säädetty toimitilojen ja työväli-
neiden tarkastusoikeudesta. Lain 20 §:ssä on 
kuitenkin säädetty Elintarviketurvallisuusvi-
rastolle oikeus määrätä yksityiseen eläinlää-
kintähuoltoon kuuluva toiminta väliaikaisesti 
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keskeytettäväksi, jos toiminnassa esiintyy 
merkittäviä puutteita tai epäkohtia. 

Toiminnan keskeyttämistä koskeva sään-
nös ehdotetaan säilytettäväksi laissa, minkä 
vuoksi laissa ehdotetaan myös säädettäväksi 
toimitilojen ja asiakirjojen tarkastuksesta. 
Pykälän 1 momentin mukaan Elintarviketur-
vallisuusvirastolla ja lääninhallituksella olisi 
oikeus päästä paikkoihin, joissa tarjotaan 
eläinlääkäripalveluja, sekä tarkastaa yksityi-
sen eläinlääkäripalvelun tuottajan toimitilat 
ja työvälineet, kirjanpito, potilasasiakirjat ja 
muut eläinlääkäripalveluiden tuottamista 
koskevat asiakirjat, jos se olisi tarpeen laissa 
säädetyn valvonnan toteuttamiseksi. Samoin 
perustein Elintarviketurvallisuusvirasto voisi 
myös määrätä lääninhallituksen suorittamaan 
tarkastuksen. 

Yksityisen palveluiden tuottajan toimitilat 
voivat sijaita asuintilojen yhteydessä, minkä 
vuoksi tarkastus saattaa kohdistua kotirauhan 
piiriin. Perustuslakivaliokunnan lausuntojen 
mukaan tarkastus voidaan ulottaa kotirauhan 
piiriin, jos on olemassa tosiasiallinen syy 
epäillä lakia rikotun tai rikottavan rangaista-
vaksi säädetyllä tavalla ja jos tarkastus on 
tarpeen rikoksen selvittämiseksi. Pykälän 2 
momentissa ehdotetaan tämän vuoksi säädet-
täväksi, että tarkastus saadaan tehdä koti-
rauhan piirissä vain, jos se on välttämätöntä 
tarkastuksen kohteena olevien seikkojen sel-
vittämiseksi ja on aihetta epäillä yksityisen 
palveluiden tuottajan syyllistyneen toimin-
nassaan rangaistavaksi säädettyyn menette-
lyyn. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että viranomainen voi käyttää tarkas-
tuksessa apunaan asiantuntijoita. Perustusla-
kivaliokunta on lausunnoissaan todennut, että 
asiantuntijoiden kelpoisuus- tai pätevyysvaa-
timukset tulisi määritellä laissa ainakin yleis-
luonteisesti osana perustuslain 124 §:ssä 
edellytettyä hyvän hallinnon ja oikeusturvan 
toteutumista. Tämän vuoksi ehdotetaan sää-
dettäväksi, että asiantuntijoiden tulee olla 
tunnetusti taitavia ja kokeneita henkilöitä, 
jotka edustavat tarkastuksen kannalta merki-
tyksellistä tieteellistä, käytännön eläinlääkin-
nän tai muuta asiantuntemusta. Lisäksi pykä-
lässä ehdotetaan säädettäväksi, että asiantun-
tijoilla on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada vastaanottotoiminnan tarkasta-
mista varten tarpeelliset tiedot käyttöönsä ja 

että he ovat velvollisia pitämään salassa saa-
mansa salassa pidettäviksi säädetyt tiedot. 

30 §. Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikai-
seminen. Pykälässä säädettäisiin viranomai-
sen käytössä olevista hallinnollisista pakko-
keinoista. Jos yksityinen eläinlääkäripalvelun 
tuottaja ei noudattaisi laissa säädettyjä vel-
voitteita, Elintarviketurvallisuusvirasto voisi 
määrätä palvelun tuottajan täyttämään vel-
vollisuutensa. Päätöksessä olisi määrättävä 
asian laatuun nähden riittävä määräaika, jona 
epäkohdat olisi korjattava.  

31 §. Toiminnan keskeyttäminen. Pykälässä 
säädettäisiin väliaikaisesta hallinnollisesta 
turvaamistoimenpiteestä tilanteessa, jossa 
yksityisen eläinlääkäripalvelun tarjoajan toi-
minnassa esiintyisi merkittäviä puutteita tai 
epäkohtia. Säännös vastaisi pitkälti voimassa 
olevaa lakia, mutta siihen tehtäisiin eräitä 
tarkennuksia ja muutoksia. 

Ehdotetun pykälän mukaan Elintarviketur-
vallisuusvirasto voisi määrätä yksityiseen 
eläinlääkintähuoltoon kuuluvan toiminnan 
keskeytettäväksi, jos toiminta ei täyttäisi sille 
ehdotetussa laissa asetettavia vaatimuksia ja 
jos puutteita tai epäkohtia ei olisi korjattu 
määräyksestä tai kiellosta huolimatta. Lisäksi 
edellytettäisiin, että eläinten terveys tai hy-
vinvointi voisi vakavasti vaarantua puuttei-
den tai epäkohtien seurauksena. Tällaisina 
puutteina tai epäkohtina voitaisiin mainita 
esimerkiksi se, että toimitilat tai työvälineet 
olisivat niin epähygieenisiä, että potilas altis-
tuisi tulehduksille. Toiminnan saisi määrätä 
keskeytettäväksi ainoastaan siksi aikaa, kun-
nes puutteet tai epäkohdat on korjattu. Päätös 
olisi viipymättä peruttava, jos puutteet tai 
epäkohdat on korjattu siten, että toiminnan 
keskeyttäminen ei olisi enää välttämätöntä. 

32 §. Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyt-
tämisuhka. Pykälän mukaan Elintarviketur-
vallisuusvirasto voisi asettaa uhkasakon 30 
§:ssä tarkoitetun määräyksen tehosteeksi. 
Vaihtoehtoisesti Elintarviketurvallisuusviras-
to voisi asettaa uhan, että tekemättä jätetty 
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustan-
nuksella, tai uhalla, että toiminta keskeyte-
tään. Pykälään ehdotetaan otettavaksi viittaus 
uhkasakkolakiin (1113/1990), jossa on annet-
tu yleiset säännökset hallinnollisesta uh-
kasakosta, teettämisuhasta ja keskeyttä-
misuhasta. Uhkasakkolain 10 §:n mukaan 
uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, 
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jos kieltoa tai päätöstä ei ole noudatettu ja jos 
noudattamatta jättämiseen ei ole pätevää syy-
tä. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi uh-
kasakon asettanut viranomainen. 

33 §. Rekisteri. Pykälässä ehdotetaan sää-
dettäväksi, että Elintarviketurvallisuusvirasto 
pitää valvontaa varten valtakunnallista rekis-
teriä yksityisistä eläinlääkäripalvelun tuotta-
jista. Ehdotuksen mukaan lääninhallitukset 
käsittelisivät rekisterin tietoja valvoessaan 
yksityisiä eläinlääkäripalvelun tuottajia.  

Perustuslain 10 §:n 1 momenttiin sisältyvi-
en henkilötietojen suojaa koskevien vaati-
musten huomioon ottamiseksi ehdotetaan 
pykälään otettavaksi valvontarekisterin tieto-
sisältöä ja tietojen säilytysaikaa koskevat 
säännökset. Rekisteriin merkittäisiin 26 §:n 
mukaisesti ilmoitettavat tiedot sekä tiedot 30 
ja 31 §:ssä tarkoitetuista päätöksistä.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimintansa 
lopettaneen yksityisen eläinlääkäripalvelun 
tuottajan tiedot poistettaisiin rekisteristä 
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun palvelun 
tuottaja on lopettanut toimintansa. Tiedot 30 
ja 31 §:ssä tarkoitetuista päätöksistä poistet-
taisiin viimeistään kymmenen vuoden kulut-
tua päätöksen tekemisestä. Henkilötietojen 
keräämiseen ja tallettamiseen sekä rekisteriin 
tallennettujen tietojen käyttämiseen ja luo-
vuttamiseen sovellettaisiin muutoin, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että lääninhallituksella ja kunnalla 
olisi oikeus salassapitosäännösten estämättä 
saada ehdotetun lain mukaisten valvontateh-
tävien edellyttämiä välttämättömiä tietoja re-
kisteristä.  

 
 

7 luku Erinäiset säännökset 

 
34 §. Virka-apu. Voimassa olevan lain mu-

kaan kunnaneläinlääkärillä on virkatoimin-
nassaan oikeus saada asianomaisilta valtion 
ja kunnan viranomaisilta virka-apua sekä vi-
ranhoidossa tarvitsemiaan tietoja. Ehdotuk-
sessa virka-apu rajoitettaisiin koskemaan po-
liisin virka-apuvelvoitetta tilanteissa, joissa 
29 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittamis-
ta estettäisiin.  

35 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin 
mukaan muutosta kunnan viranomaisen pää-
tökseen haettaisiin siten kuin kuntalaissa 
(365/1995) säädetään. Tällaisia päätöksiä oli-
sivat esimerkiksi 11 §:ssä tarkoitettua kunnan 
suunnitelmaa koskevat päätökset. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin muu-
toksenhausta Elintarviketurvallisuusviraston 
päätökseen. Päätökseen saisi hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hal-
lintokäyttölaissa (586/1996) säädetään. Eh-
dotuksen 30 ja 31 §:n mukaisia päätöksiä oli-
si kuitenkin noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta. 

36 §. Salassa pidettävät tiedot. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi salassa pidettävistä 
tiedoista ja niiden luovuttamisesta. Pykälän 
mukaan valvonnassa saatuja tietoja koske-
vasta salassapitovelvollisuudesta säädetään 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa. Salassapitovelvollisuuden estä-
mättä voitaisiin lain noudattamista valvotta-
essa tai valvontaan liittyvää tehtävää suorit-
taessa saatua tietoa yksityisen tai yhteisön ta-
loudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalai-
suudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista 
oloista luovuttaa ehdotetun lain mukaista teh-
tävää varten kunnan ja valtion viranomaisille. 
Tietoja voitaisiin antaa syyttäjä- ja poliisivi-
ranomaisille vain sellaisten rikosten selvittä-
miseksi, joiden selvittämiseksi saadaan pak-
kokeinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:n mu-
kaan toimittaa kotietsintä. Lisäksi ehdote-
taan, että salassa pidettäviä tietoja voitaisiin 
luovuttaa myös Euroopan yhteisön lainsää-
dännön ja muun Suomea sitovan kansainväli-
sen velvoitteen edellyttämille ulkomaisille 
toimielimille ja tarkastajille silloin kuin EU-
lainsäädäntö tai kyseinen sopimus niin edel-
lyttäisi.  

37 §. Voimaantulo. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi lain voimaantulosta ja voimas-
sa olevan eläinlääkintähuoltolain kumoami-
sesta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lain 
voimaantulosta. Pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin, että ehdotetulla lailla kumotaan 
voimassa oleva eläinlääkintähuoltolaki. Kui-
tenkin voimassa olevan lain nojalla annettu 
eläinlääkintähuoltoasetus jäisi voimaan sii-
hen saakka, kunnes se erikseen kumottaisiin. 
Lisäksi säädettäisiin, että jos muualla lain-
säädännössä viitataan eläinlääkintähuoltola-



 HE 81/2009 vp  
  

 

47

kiin, sovellettaisiin eläinlääkintähuoltolain 
asemesta tämän lain säännöksiä. Pykälän 5 
momentissa säädettäisiin, että ennen lain voi-
maantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin. 

38 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan lain 8 §:ssä tarkoitetun yh-
teistoiminta-alueen olisi aloitettava toimin-
tansa viimeistään vuoden 2013 alussa.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että Elintarviketurvallisuusvirastolla 
olisi yhden vuoden siirtymäaika lain voi-
maantulosta lukien laatia 9 §:ssä tarkoitettu 
ohjelma ja samoin lääninhallituksella olisi 
yhden vuoden siirtymäaika koskien 10 §:ssä 
tarkoitettua suunnitelmaa. Kunnalla olisi 
puolestaan kahden vuoden siirtymäaika 11 
§:ssä tarkoitetun suunnitelman laatimiseen.  

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan olisi 
järjestettävä 12 §:ssä ja 13 §:ssä säädetyt 
palvelut yhden vuoden kuluessa lain voi-
maantulosta. Siihen asti kunnan järjestämiin 
eläinlääkäripalveluihin sovellettaisiin kumot-
tavan lain 8 §:n säännöksiä.  

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi, että kunnalle maksettaisiin 23 §:ssä 
tarkoitettu korvaus kunnaneläinlääkärin val-
vontatehtävistä myöhemmin annettavasta 
päivämäärästä alkaen. Sitä ennen suoritetuis-
ta valvontatehtävistä kunnaneläinlääkärillä 
olisi oikeus saada eläinlääkäreiden toimitus-
palkkioista annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (1234/2001) säädetty palkkio ja 
korvaus. 
 
1.2 Laki eläintautilain 15 §:n muuttami-

sesta 

15 §. Pykälän 1 momentissa säädetään lain 
täytäntöönpanoon osallistuvien eläinlääkä-
reiden oikeudesta saada palkkioita ja korva-
uksia valtion varoista. Koska ehdotetun 
eläinlääkintähuoltolain 23 §:n mukaan kor-
vaus eläintautien vastustamiseen liittyvien 
valvontatehtävien suorittamisesta maksettai-
siin jatkossa kunnille, momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi viittaussäännös, jonka mukaan 
kunnaneläinlääkäreiden suorittamista tehtä-
vistä kunnalle maksettavista korvauksista 
säädetään eläinlääkintähuoltolain 23 §:ssä. 
 
 
 

1.3  Laki eläinsuojelulain 59 §:n muut-
tamisesta 

59 §. Kunnalle maksettava korvaus. Pykä-
län 1 momentissa säädetään kunnaneläinlää-
kärin oikeudesta saada eläinsuojelulain nojal-
la suorittamistaan tarkastuksista palkkiota ja 
korvausta valtion varoista. Pykälän 2 mo-
mentissa säädetään vastaavasta oikeudesta 
palkkioon ja korvaukseen silloin, kun kun-
naneläinlääkäri suorittaa Elintarviketurvalli-
suusviraston tai lääninhallituksen määräyk-
sestä lain 48 §:ssä tarkoitetun selvityksen tai 
tutkimuksen. Jotta sääntely vastaisi eläinlää-
kintähuoltolakiin ehdotettua valvontatehtävi-
en rahoitusta koskevaa sääntelyä, pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että mainin-
nat kunnaneläinlääkäreiden oikeudesta palk-
kioon ja korvaukseen ehdotetaan korvatta-
vaksi viittauksella eläinlääkintähuoltolain 23 
§:ään. 
 
1.4 Laki eläinten kuljetuksesta annetun 

lain 47§:n muuttamisesta 

47 §. Kunnalle maksettava korvaus. Pykä-
län mukaan kunnaneläinlääkärillä on oikeus 
saada laissa säädetyistä tarkastuksista palk-
kiota ja korvausta eläinlääkäreiden toimitus-
palkkioista annetun valtioneuvoston asetuk-
sen mukaisesti. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että siihen otettaisiin mainitun 
säännöksen sijasta viittaus eläinlääkintähuol-
tolain 23 §:ään.  
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset   

Ehdotetun eläinlääkintähuoltolain 9, 16, 23 
ja 26 §:ään sisältyisi perustuslain      80 §:ssä 
tarkoitettu asetuksenantovaltuus. Valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat 
säännökset eläinlääkintähuollon järjestämistä 
koskevasta valtakunnallisesta ohjelmasta, 
kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaati-
muksista, valtion kunnille maksaman korva-
uksen perusteista, määrästä ja maksamisessa 
noudatettavasta menettelystä sekä yksityisen 
eläinlääkäripalvelun tuottamisesta tehtävästä 
ilmoituksesta. Eläinlääkintähuoltoasetus si-
sältää, valtakunnallista ohjelmaa lukuun ot-
tamatta, jo nyt säännökset mainituista asiois-
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ta, mutta asetus on tarkoitus uudistaa ehdote-
tun lain voimaantulon yhteydessä. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol-
lisimman pian. 

 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Kuntien itsehallinto 
 

Perustuslain 121 §:n mukaan kuntien hal-
linnon tulee perustua asukkaiden itsehallin-
toon. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista 
ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään 
lailla.  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön 
mukaan perustuslainvoimaisesti suojattu 
kunnallinen itsehallinto merkitsee erityisesti 
kuntalaisten oikeutta itse valitsemiinsa hal-
lintoelimiin sekä kunnan oikeutta päättää itse 
taloudestaan (PeVL 14/1986 vp). Tavallisella 
lailla ei voida puuttua itsehallinnon keskei-
siin ominaispiirteisiin tavalla, joka asiallisesti 
ottaen tekisi itsehallinnon merkityksettömäk-
si (PeVL 31/1996 vp).  

Ehdotettu eläinlääkintähuoltolaki sisältää 
kuntien yhteistoimintaa koskevia velvoitteita. 
Ehdotetun 8 §:n mukaan kunnan tulisi huo-
lehtia eläinlääkintähuoltoon liittyvien tehtä-
vien järjestämisestä yhteistoiminta-alueella 
yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän 
kanssa. Lisäksi lain 13 §:ssä säädettäisiin, et-
tä eläinlääkäripäivystys tulisi järjestää yhteis-
toiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai 
useampaa seutu- taimaakuntaa vastaavalla 
päivystysalueella. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tul-
kintakäytännössä on lähtökohtaisesti suhtau-
duttu sallivasti kuntien pakolliseen yhteis-
toimintaan (ks. esim. PeVL 11/1984 vp, 
42/1996 vp, 42/1998 vp, 32/2001 vp ja 
65/2002 vp). Valiokunta on arvioinnissaan 
kiinnittänyt huomiota muun muassa siirrettä-
vien tehtävien ylikunnalliseen luonteeseen ja 
hallinnon tarkoituksenmukaiseen järjestämi-
seen tehtäviä hoidettaessa. Lisäksi on arvioi-
tu sitä, supistaako järjestely oleellisesti yh-
teistoimintaan osallistuvien kuntien toimi-
alaa, sekä sitä, saako yksittäinen kunta järjes-
telyssä yksipuolista määräämisvaltaa. 

Eläinlääkintähuolto hoidetaan pienemmissä 
kunnissa jo nyt pääosin yhteistyössä muiden 
kuntien kanssa. Yhteistoiminnan edut liitty-
vät voimavarojen riittävyyteen ja kohdenta-
miseen, joilla on olennainen merkitys palve-
luiden laadun ja saatavuuden turvaamisessa. 
Elintarviketurvallisuuteen ja eläintautien vas-
tustamiseen liittyvällä paikallisella valvon-
nalla on myös suora yhteys perusoikeuksiin 
eli perustuslain 19 ja 20 §:ään, joiden mu-
kaan julkisen vallan on edistettävä väestön 
terveyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle 
oikeus terveelliseen ympäristöön. Yhteistoi-
minta-alueen muodostamisen ei eläinlääkin-
tähuoltoa koskeviin lakisääteisiin velvoittei-
siin liittyvänä myöskään voida katsoa merkit-
tävästi supistavan kuntien toimialaa. Näin ol-
len lain 8 ja 13 §:ään sisältyvien kuntien yh-
teistoimintaa koskevien säännösten ei voida 
katsoa olevan ristiriidassa perustuslain kans-
sa.  

Ehdotetun eläinlääkintähuoltolain mukaan 
kunnan tulee huolehtia eläintautilaissa, eläin-
suojelulaissa ja eläinten kuljetuksesta anne-
tussa laissa kunnaneläinlääkärille säädettyjen 
tai näiden lakien nojalla määrättyjen tehtävi-
en hoidon edellytysten järjestämisestä. Valtio 
korvaisi kunnille tehtävistä aiheutuvat kus-
tannukset. Eläintauti- ja eläinsuojeluvalvon-
taan liittyvien paikallistason tehtävien asema 
eräänlaisina lakiin perustuvina toimeksianto-
tehtävinä, jotka kunnaneläinlääkäri suorittaa 
osana valtion hallinto-organisaatiota, merkit-
see poikkeusta kuntalain 2 §:stä, jonka mu-
kaan kunta voi hoitaa toimeksiantotehtävinä 
muita kuin itsehallintoonsa kuuluvia tai sille 
laissa säädettyjä tehtäviä sopimukseen perus-
tuen. Sääntely on myös poikkeuksellista siinä 
suhteessa, että toimeksiantotehtävät on osoi-
tettu laissa kunnan sijasta tietylle nimetylle 
kunnan viranhaltijalle, mikä rajoittaa kunnan 
mahdollisuuksia päättää tehtävien hoitoon 
liittyvistä hallinnollisista rakenteista. Säänte-
ly on kuitenkin edelleen perusteltua ottaen 
huomion eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan 
valtakunnallinen merkitys ja erityisesti eläin-
tautivalvonnan yhteydet turvallisuusnäkö-
kohtiin ja valmiuteen. Huomionarvoista on 
myös se, että EY-lainsäädännön mukaan vain 
virkaeläinlääkäri voi suorittaa tietyt yhteisön 
lainsäädännön edellyttämät tarkastukset ja 
myöntää tietyt todistukset. Sääntelyn ei voida 
katsoa puuttuvan olennaisesti kunnallisen it-
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sehallinnon keskeisiin ominaispiirteisiin pel-
kästään sillä perusteella, että tehtäviä on lais-
sa osoitettu kunnaneläinlääkärille. 

Kunnan oikeuteen päättää itse taloudestaan 
liittyy verotusoikeus sekä oikeus päättää vir-
kamiesten ja työntekijöiden palkkauksesta 
(PeVL 14/1986 vp). Perustuslakiin ei sisälly 
säännöksiä kunnallisista maksuista. Perustus-
lakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan 
kunnallista maksuista säätäminen edellyttää, 
että maksut ovat vastikkeita tuotetuista pal-
veluista (PeVL 53/2002). Julkisoikeudellis-
ten maksujen vastikesuhdetta arvioitaessa tu-
lee kiinnittää huomiota muun muassa siihen, 
että suoritteet, joista maksuja peritään, on 
riittävässä määrin yksilöity ja että maksut ja 
niiden perusteet ovat jossakin määrin yhtey-
dessä aiheutuneisiin kustannuksiin. Lisäksi 
edellytetään, että suoritteiden käyttö perustuu 
vapaehtoisuuteen (PeVL 61/2002 vp). Ehdo-
tetun lain maksuja koskevien säännösten 
voidaan katsoa täyttävän mainitut vaatimuk-
set. Ehdotetun lain 19 §:n, joka koskee kun-
naneläinlääkäreiden oikeutta periä antamis-
taan palveluista virkaehtosopimuksessa mää-
rätty palkkio ja kustannusten korvaus, ei 
myöskään voida olennaisessa määrin katsoa 
puuttuvan kuntien perustuslailla suojattuun 
oikeuteen päättää taloudestaan, sillä palkki-
oiden ja korvausten perusteet ja suuruus jäi-
sivät täysin kunnallisten virkaehtosopimusten 
varaan.  
 
Hyvän hallinnon takeet 
 

Ehdotetun eläinlääkintähuoltolain 21 §:n 2 
momentin mukaan kunta voisi periä maksun 
lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhtey-
denottopalvelusta, johon virka-ajan ulkopuo-
lella keskitettäisiin kiireellisen eläinlääkä-
rinavun antamista koskevat yhteydenotot. 
Säännös yhteydenottopalvelun maksullisuu-
desta merkitsisi poikkeamista asiointia kos-
kevien tiedustelujen maksuttomuutta koske-
vasta hallintolain 8 §:n säännöksestä ainakin 
siltä osin, kuin annettavassa palvelussa olisi 
kyse kulloinkin päivystävän eläinlääkärin yh-
teystietojen antamisesta tai muusta vastaa-
vasta asiointia koskevasta neuvonnasta.  
 

Perustuslain 21 §:n mukaan hyvän hallin-
non takeet turvataan lailla. Hyvään hallintoon 
voidaan katsoa liittyvän oikeuden saada vi-

ranomaisilta maksutta tarpeellista neuvontaa. 
Hyvän hallinnon vaatimuksen toteutuminen 
ei kuitenkaan edellytä, että hallinnon asiak-
kailla olisi oikeus saada maksutonta neuvon-
taa kaikkina vuorokaudenaikoina. Näin ollen 
sellaisen eläinlääkäripäivystykseen liittyvän 
keskitetyn yhteydenottopalvelun maksulli-
suuden, josta annetaan ainoastaan kiireelli-
seen eläinlääkärinapuun liittyvää neuvontaa 
virka-ajan ulkopuolella, ei voida katsoa ole-
van ristiriidassa hyvän hallinnon periaattei-
den tai perustuslain 21 §:n kanssa. Virka-
aikana eläinten omistajat ja haltijat voisivat 
normaaliin tapaan saada kunnasta maksuton-
ta neuvontaa.  
 
Elinkeinovapaus 
 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkei-
nolla. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin 
katsonut, että elinkeinotoiminnan luvanvarai-
suus on mahdollista erityisin perustein 
(PeVL 19/2002 vp). Ilmoitus- tai rekisteröin-
tivelvollisuuden säätämistä on pidetty asialli-
sesti luvanvaraisuuteen rinnastettavana sään-
telynä (PeVL 56/2002 vp). 

Ehdotetun eläinlääkintähuoltolain 26 §:n 
mukaan yksityisen eläinlääkäripalvelun tuot-
tajan tulee ennen toiminnan aloittamista teh-
dä toiminnastaan ilmoitus lääninhallitukselle. 
Elintarviketurvallisuusvirasto pitää ehdotetun 
lain 33 §:n mukaan rekisteriä yksityisistä 
eläinlääkäripalvelun tuottajista. Edellä mai-
nittu ilmoitusvelvollisuus ja siihen liittyvä 
rekisterinpito ovat tarpeen eläinlääkäripalve-
lun tuottajiin kohdistettavan valvonnan to-
teuttamiseksi. Lisäksi ehdotetussa eläinlää-
kintähuoltolaissa säädettäisiin myös yksityi-
siin eläinlääkäripalvelun tuottajiin kohdistet-
tavista hallinnollisista pakkokeinoista, joita 
ovat määräys, kielto ja toiminnan keskeyttä-
mistä koskeva päätös. Toiminnan määräämi-
nen keskeytettäväksi edellyttäisi, ettei lain 
noudattamiseen liittyviä epäkohtia olisi mää-
räyksestä tai kiellosta huolimatta korjattu ja 
että toiminnasta aiheutuisi vakavaa potilas-
turvallisuuden vaarantumista. 

Edellä mainituilla säännöksillä pyritään 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. Näillä taas on usein suora yhteys elin-
tarviketurvallisuuteen sekä kansanterveyteen. 
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Valvontaan liittyy siten sellaisia tärkeitä yh-
teiskunnallisia intressejä, joilla elinkeinova-
pauden rajoittamista voidaan ehdotusten 
osalta perustella. Lisäksi sääntely täyttää 
tarkkarajaisuuden ja oikeasuhtaisuuden vaa-
timukset sekä vaatimuksen riittävistä oikeus-
turvajärjestelyistä. 
 
Kotirauha 
 

Ehdotettu eläinlääkintähuoltolain 29 § si-
sältää säännöksen Elintarviketurvallisuusvi-
raston ja lääninhallituksen oikeudesta tarkas-
taa yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan 
toimitilat, työvälineet, kirjanpito, potilasasia-
kirjat ja muut palvelun tuottamista koskevat 
asiakirjat kotirauhan piirissä, jos se on vält-
tämätöntä tarkastuksen kohteena olevien 
seikkojen selvittämiseksi ja on aihetta epäillä 
yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan 
syyllistyneen toiminnassaan rangaistavaksi 
säädettyyn menettelyyn.  

Perustuslain 10 §:n säännöksellä yksityis-
elämän suojasta turvataan jokaisen kotirauha. 
Lailla voidaan kuitenkin säätää perusoikeuk-
sien turvaamiseksi ja rikosten selvittämiseksi 
välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvis-
ta toimenpiteistä. Peruslakivaliokunta on lau-

sunnoissaan (PeVL 46/2001 vp ja PeVL 
48/2001 vp) edellyttänyt rikosepäilyjen ole-
van sellaisia, joissa tekoon liittyy vankeus-
uhka ja lausunnossaan PeVL 40/2002 vp kat-
sonut, että kotirauhan suojaan puuttuminen 
moitittavuudeltaan hyvin vähäisten rikko-
musten selvittämiseksi ei täytä vaatimusta 
perusoikeusrajoituksen oikeasuhteisuudesta. 
Lausunnossaan PeVL 69/2002 vp perustusla-
kivaliokunta on pitänyt hyväksyttävänä tar-
kastuksen tekemistä sellaisten tekoa koskevi-
en epäilyjen johdosta, josta voi enimmillään 
seurata sakkorangaistus. Kyse oli pääasiassa 
julkisin varoin myönnettyjen tukien ja avus-
tusten käytön valvonnasta ja toiminnasta, 
jossa osa elinkeinonharjoittajan toimitiloista 
yleensä sijaitsee hänen asunnossaan.  
 
Lakiehdotuksen säätämisjärjestys 
 

Edellä esitetyillä perusteilla katsotaan, että 
lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa 
säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
  

 

1. 

Eläinlääkintähuoltolaki 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Tavoite 

Tämän lain tarkoituksena on varmistaa 
kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden 
saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäri-
palveluiden valvonta. Lisäksi lain tarkoituk-
sena on varmistaa elintarvikkeiden turvalli-
suuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoin-
nin valvonta. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan eläinlääkäripalvelui-
hin sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden 
alkutuotannon terveydelliseen valvontaan, 
muuhun elintarvikkeiden turvallisuuden val-
vontaan, eläintenpidon terveydelliseen val-
vontaan, eläintautien vastustamiseen ja en-
nalta ehkäisemiseen sekä eläinsuojeluun. 

Tämän lain soveltamisalaan kuuluvasta 
valvonnasta säädetään lisäksi elintarvikelais-
sa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), hel-
posti leviävien eläintautien vastustamisesta 
annetussa laissa (488/1960), eläinsuojelulais-
sa (247/1996), eläinten kuljetuksesta anne-
tussa laissa (1429/2006), eläinten lääkitsemi-
sestä annetussa laissa (617/1997) ja tilatuki-
järjestelmän täytäntöönpanosta annetussa 
laissa (557/2005). 

 
 
 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) kotieläimellä kesyä eläintä, jota ihminen 

pitää ja hoitaa hyödyn, seuran tai harrastuk-
sen vuoksi, poroa, tarhattua nisäkästä, lintua 
ja mehiläistä sekä viljeltyä vesieläintä, ei kui-
tenkaan koe-eläintoiminnasta annetussa lais-
sa (62/2006) tarkoitettua koe-eläintä tai 
eläintä, jota pidetään eläinsuojelulain 
20 §:ssä tarkoitetussa eläintarhassa; 

2) hyötyeläimellä kotieläintä, jota pidetään 
maataloutta tai muuta elinkeinotoimintaa 
taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta var-
ten; 

3) eläinlääkäripalvelulla eläimen tervey-
dentilan sekä sairauksien toteamista ja todis-
tamista, eläinlääkärinavun antamista ja eläin-
lääkinnällisten todistusten antamista, eläimen 
pitämistä hoidettavana eläinlääkärinavun an-
tamista taikka siihen liittyvää tutkimusta var-
ten, toimenpiteitä eläimen terveyden ja hy-
vinvoinnin ylläpitämiseksi, ennaltaehkäise-
vää terveydenhuoltotyötä sekä eläimen lopet-
tamista; 

4) peruseläinlääkäripalvelulla eläinlääkä-
ripalvelua, jota annetaan eläinlääketieteelli-
sen yleistutkimuksen tai kliinisen tutkimuk-
sen perusteella eläinten pitopaikoissa tai ta-
vanomaisissa eläinlääkärin vastaanottotilois-
sa, ei kuitenkaan eläimen pitämistä hoidetta-
vana eläinlääkärinavun antamista tai siihen 
liittyvää tutkimusta varten; 

5) kiireellisellä eläinlääkärinavulla äkilli-
sesti ja vakavasti sairastuneen tai vahingoit-
tuneen eläimen eläinlääketieteellistä yleistut-
kimusta tai kliinistä tutkimusta, ensiavun 
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luonteisia hoitotoimenpiteitä ja eläimen lo-
pettamista eläinsuojelullisin perustein;  

6) yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuotta-
jalla eläinlääkäripalvelua tarjoavaa luonnol-
lista henkilöä, yksityisoikeudellista oikeus-
henkilöä tai oppilaitosta. 
 

2 luku 

Viranomaiset 

4 §  

Maa- ja metsätalousministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja val-
voo ylimpänä viranomaisena tämän lain sekä 
sen nojalla annettujen säännösten täytän-
töönpanoa ja noudattamista. 
 

5 § 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Elintarviketurvallisuusvirasto ohjaa, valvoo 
ja auditoi keskushallinnon viranomaisena 
tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään-
nösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. 
 

6 § 

Lääninhallitus 

Lääninhallitus valvoo tämän lain sekä sen 
nojalla annettujen säännösten täytäntöönpa-
noa ja noudattamista sekä huolehtii auditoin-
nista läänin alueella. Lääninhallitus huolehtii 
Euroopan unionin suorien maataloustukien 
ehtojen elintarvikkeisiin, eläintautien ilmoit-
tamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvän 
sekä Euroopan unionin eläinten hyvinvointia 
koskevien säädösten edellyttämän otantaan 
perustuvan säännöllisen valvonnan järjestä-
misestä. Lääninhallitus osallistuu eläinsuoje-
lulain mukaiseen valvontaan oma-
aloitteisesti tai paikallisen eläinsuojeluviran-
omaisen pyydettyä tehtävien siirtämistä lää-
ninhallitukselle.  
 
 
 

 
 

7 § 

Kunta 

Kunta järjestää alueellaan peruseläinlääkä-
ripalvelut ja kiireellisen eläinlääkärinavun 
sekä elintarvikkeiden turvallisuuden valvon-
nan ja kunnaneläinlääkärille säädettyjen teh-
tävien hoidon siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Kunnassa näistä tehtävistä huolehtii 
kunnan määräämä lautakunta tai muu moni-
jäseninen toimielin. 

Kunta voi sopia toisen kunnan tai kuntayh-
tymän kanssa, että kunnalle tässä laissa sää-
detty tehtävä, jossa toimivalta kuuluu tai voi-
daan siirtää viranhaltijalle, annetaan virka-
vastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän vi-
ranhaltijan hoidettavaksi. Kuntayhtymä voi 
tehdä edellä tarkoitetun sopimuksen, jos sii-
hen on kuntayhtymän jäsenkuntien suostu-
mus. 
 

8 § 

Kuntien yhteistoiminta 

Kunnan tulee huolehtia sille tässä laissa 
säädetyistä tehtävistä yhteistoiminnassa toi-
sen kunnan tai kuntayhtymän kanssa tehtävi-
en tarkoituksenmukaisen järjestämisen kan-
nalta riittävän laajalla alueella (yhteistoimin-
ta-alue). Yhteistoiminta-alueen muodostami-
seen sovelletaan kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksesta annetun lain (169/2007) 5 §:n 2 
momentin ja kansanterveyslain (66/1972) 
5 §:n 4 momentin säännöksiä. Mitä tässä lais-
sa säädetään kunnasta, koskee myös kuntayh-
tymää ja yhteistoiminta-aluetta. 
 

3 luku 

Eläinlääkintähuollon suunnittelu 

9 § 

Valtakunnallinen ohjelma 

Elintarviketurvallisuusviraston on laaditta-
va valtakunnallinen ohjelma kuntien järjes-
tämistä eläinlääkäripalveluista sekä tässä 
laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hy-
vinvoinnin valvonnasta. Ohjelman tulee si-
sältää eläinlääkäripalveluiden saatavuutta ja 
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laatua koskevat yleiset tavoitteet sekä val-
vontaan kuuluvat tarkastukset, näytteenotot 
ja muut toimenpiteet. Ohjelma on tarkistetta-
va tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen 
vuoden välein. Ohjelma on osa ympäristöter-
veydenhuollon valtakunnallista valvontaoh-
jelmaa ja osa rehu- ja elintarvikelainsäädän-
nön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien sääntöjen mukaisuuden varmista-
miseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaista kan-
sallista valvontasuunnitelmaa. 

Tarkempia säännöksiä valtakunnallisen oh-
jelman laatimisesta ja sisällöstä annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. 

Elintarviketurvallisuusviraston velvolli-
suudesta laatia valtakunnallinen elintarvike-
valvontaohjelma ja elintarvikevalvontaa kos-
keva valvontasuunnitelma säädetään elintar-
vikelaissa. 

 
10 § 

Alueellinen suunnitelma 

Lääninhallituksen on laadittava alueellinen 
suunnitelma kuntien järjestämistä eläinlääkä-
ripalveluista sekä tässä laissa tarkoitetusta 
eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvon-
nan järjestämisestä alueellaan. Suunnitelman 
tulee sisältää eläinlääkäripalveluiden saata-
vuutta ja laatua koskevat alueelliset tavoitteet 
sekä valvontaan kuuluvat tarkastukset, näyt-
teenotot ja muut toimenpiteet.  

Alueellisessa suunnitelmassa on otettava 
huomioon valtakunnallinen ohjelma, ja se on 
arvioitava ja tarkistettava tarvittaessa, kui-
tenkin vähintään kolmen vuoden välein. 

Lääninhallituksen velvollisuudesta laatia 
elintarvikevalvontaa koskeva suunnitelma 
säädetään elintarvikelaissa. 
 

11 § 

Kunnan suunnitelma 

Kunnan on laadittava suunnitelma järjes-
tämistään eläinlääkäripalveluista sekä tässä 
laissa tarkoitetusta eläinten terveyden ja hy-
vinvoinnin valvonnan järjestämisestä alueel-
laan. Suunnitelman tulee sisältää tiedot eläin-
lääkäripalvelun tuottamistavasta, saatavuu-

desta, laadusta ja mitoituksesta sekä valvon-
taan kuuluvista tarkastuksista, näytteenotois-
ta ja muista toimenpiteistä. Palvelun mitoi-
tusta suunniteltaessa on otettava huomioon 
yksityisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien 
kunnan alueella tarjoamat palvelut.  

Kunnan suunnitelmassa on otettava huomi-
oon valtakunnallinen ohjelma ja alueellinen 
suunnitelma, ja se on arvioitava ja tarkistet-
tava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen 
vuoden välein. Lääninhallitus ohjaa kunnan 
suunnitelman laatimista sekä valvoo ja arvioi 
sen toteutumista. 

Kunnan velvollisuudesta laatia elintarvike-
valvontaa koskeva suunnitelma säädetään 
elintarvikelaissa. 
 

4 luku 

Kunnan eläinlääkintähuolto 

12 § 

Peruseläinlääkäripalvelu 

Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-
aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripal-
velu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten 
sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä 
varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Mui-
ta kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä 
palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos 
palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoi-
minta-alueella. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
kunnan on järjestettävä eläinlääkärin käynnin 
eläinten pitopaikassa arkipäivisin virka-
aikana mahdollistava peruseläinlääkäripalve-
lu alueellaan pidettäviä hyötyeläimiä varten. 

Kunnan on järjestettävä peruseläinlääkäri-
palveluun kuuluvana palveluna myös valta-
kunnallisen eläinten terveydenhuolto-
ohjelman mukaiset palvelut alueellaan pidet-
täviä hyötyeläimiä varten. Valtakunnallisella 
eläinten terveydenhuolto-ohjelmalla tarkoite-
taan tässä laissa ohjelmaa: 

1) joka koskee elintarviketuotantoa varten 
pidettävien hyötyeläinten terveydenhuoltoa; 

2) jossa edellytetään hyötyeläimen omista-
jan tai haltijan ja eläinlääkärin välistä sopi-
musta säännöllisistä eläinlääkärin käynneistä 
ja toimenpiteistä eläintenpitoyksikön kaikki-
en hyötyeläinten terveyden ja hyvinvoinnin 
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ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, eläintenpi-
toyksikön taloudellisen tuloksen parantami-
seksi sekä hyötyeläimistä saatavien elintar-
vikkeiden turvallisuuden ja laadun edistämi-
seksi; 

3) johon liittyminen on hyötyeläimen omis-
tajalle tai haltijalle vapaaehtoista; 

4) jossa tarkoitettujen hyötyeläinten omis-
tajilla tai haltijoilla on mahdollisuus hankkia 
ohjelman mukaiset palvelut samansisältöisi-
nä; sekä 

5) johon kuuluu ohjelman toteutumista seu-
raava tietojärjestelmä. 
 

13 § 

Kiireellinen eläinlääkärinapu 

Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläin-
lääkärinapua alueellaan olevia kotieläimiä 
varten kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu 
virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä 
eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa 
muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa 
seutu-  tai maakuntaa vastaavalla päivystys-
alueella.  

Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettä-
vä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, 
jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vai-
keuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotol-
le, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkä-
rinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläi-
men pitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri hen-
kilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan kui-
tenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläin-
tiheys on pieni tai jossa sellaisten kotieläin-
ten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten 
vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaan-
otolle, osuus kaikista päivystysalueella pidet-
tävistä kotieläimistä on vähäinen, tai se on 
muusta erityisestä syystä perusteltua. Päivys-
tysaluetta varten on järjestettävä keskitetty 
palvelu yhteydenottoja varten.  
 

14 § 

Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen 
eläinlääkärinavun saatavuus 

Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen 
eläinlääkärinavun tulee olla saatavilla palve-
luiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa 

ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantie-
teelliset olosuhteet huomioon ottaen. 
 

15 § 

Valvontatehtävien järjestäminen 

Kunnan on huolehdittava eläimistä saatavi-
en elintarvikkeiden alkutuotannon terveydel-
lisestä valvonnasta ja muusta elintarviketur-
vallisuuden valvonnasta siten kuin siitä sää-
detään elintarvikelaissa tai sen nojalla. 

Kunnan on huolehdittava muissa 2 §:n 2 
momentissa mainitussa laeissa kunnaneläin-
lääkärille säädettyjen tai näiden lakien nojal-
la määrättyjen valvontatehtävien hoidon 
edellytysten järjestämisestä alueellisen suun-
nitelman ja valtakunnallisen ohjelman mu-
kaisesti. 
 

16 § 

Kunnaneläinlääkärin virka 

Tämän lain mukaisten tehtävien hoitamista 
varten kunnassa on oltava tarpeellinen määrä  
kunnaneläinlääkärin virkoja. Virka voi olla 
useamman kunnan tai kuntayhtymän taikka 
kunnan ja kuntayhtymän yhteinen. Jos kun-
nassa on useampi kuin yksi kunnaneläinlää-
kärin virka, kunnan on määrättävä kunnan-
eläinlääkäreiden keskinäisestä tehtäväjaosta. 

Kunnaneläinlääkärin tulee olla laillistettu 
eläinlääkäri ja perehtynyt virkaan kuuluviin 
tehtäviin. Kunnaneläinlääkärin viran kelpoi-
suusvaatimuksista säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
 

17 § 

Eläinlääkäripalveluiden järjestäminen 

Kunta voi tehdä yksityisen eläinlääkäripal-
velun tuottajan kanssa sopimuksen 12 ja     
13 §:ssä säädettyjen palveluiden tuottamises-
ta.  
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18 § 

Toimitilojen ja työvälineiden järjestäminen 

Jos kunta huolehtii 12 ja 13 §:ssä säädetty-
jen palveluiden järjestämisestä tuottamalla it-
se palveluja, kunnan on järjestettävä palvelu-
ja varten tarpeelliset toimitilat ja työvälineet 
ottaen huomioon 11 §:ssä tarkoitettu suunni-
telma sekä kunnan alueella pidettävien koti-
eläinten lajit ja lukumäärät.  

Kunnan on huolehdittava 15 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen valvontatehtävien hoidos-
sa jatkuvasti tarvittavien toimitilojen ja työ-
välineiden järjestämisestä sekä työvälineiden 
käytössä tarvittavasta osaamisesta. 
 

5 luku 

Maksut ja korvaukset 

19 § 

Kunnaneläinlääkärin palkkio ja korvaukset 

Kunnaneläinlääkärillä on oikeus periä 12 ja 
13 §:n nojalla antamistaan palveluista koti-
eläimen omistajalta tai haltijalta virkaehtoso-
pimuksessa määrätty palkkio, matkakustan-
nusten korvaus ja korvaus omistamiensa lait-
teiden käytöstä sekä korvaus käyttämistään 
lääkkeistä ja tarvikkeista aiheutuneista kus-
tannuksista. 
 

20 § 

Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan pe-
rimät maksut ja korvaukset 

Jos kunta on tehnyt 12 ja 13 §:ssä tarkoitet-
tujen palveluiden tuottamisesta sopimuksen 
yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan 
kanssa, yksityinen palveluiden tuottaja saa 
periä sopimuksen mukaisesti tarjoamistaan 
eläinlääkäripalveluista kotieläimen omistajal-
ta tai haltijalta enintään maksun, joka ilme-
nee sopimukseen johtaneista tarjousasiakir-
joista, ja korvauksen matkakustannuksistaan. 
Yksityinen eläinlääkäripalvelun tuottaja saa 
periä myös korvauksen käyttämistään lääk-
keistä ja tarvikkeista aiheutuneista kustan-
nuksista. 
 

21 § 

Kunnan perimät maksut 

Kunta voi periä 12 ja 13 §:ssä tarkoitetuista 
palveluista kotieläimen omistajalta tai halti-
jalta maksun kunnan järjestämistä toimitilois-
ta ja työvälineistä sekä avustavan henkilö-
kunnan palkkauksesta aiheutuvien kustan-
nusten kattamiseksi silloin, kun kotieläintä 
hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla.  

Kunta voi periä sille aiheutuneiden kustan-
nusten kattamiseksi maksun myös 13 §:n 3 
momentissa tarkoitetusta keskitetystä yhtey-
denottopalvelusta.  
 

22 § 

Kunnan osallistuminen eläinlääkäripalvelus-
ta kotieläimen omistajalle tai haltijalle ai-

heutuneisiin kustannuksiin 

Kunta voi osallistua 12 ja 13 §:ssä tarkoite-
tusta eläinlääkäripalvelusta kotieläimen 
omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kus-
tannuksiin. 
 

23 § 

Korvaus valvontatehtävistä 

Valtion varoista maksetaan kunnalle kor-
vaus 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen val-
vontatehtävien suorittamisesta. Korvauksen 
perusteena ovat kunnalle aiheutuvat välittö-
mät kustannukset. Korvaus ei saa ylittää teh-
tävistä kunnalle aiheutuneiden todellisten 
kustannusten määrää. Korvausta ei makseta 
eläintautilain 15 §:n 3 momentissa tarkoite-
tuista tarkastuksista ja toimenpiteistä. 

Tarkemmat säännökset kunnalle maksetta-
van korvauksen perusteista sekä maksami-
sessa noudatettavasta menettelystä annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

24 § 

Valtion viranomaisten suoritteista perittävät 
maksut 

Tämän lain mukaisista valtion viranomai-
sen suoritteista peritään valtiolle maksuja 
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valtion maksuperustelaissa (150/1992) sää-
dettyjen perusteiden mukaan. 
 

25 § 

Valtionosuus 

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään 
toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 
annettua lakia (733/1992), jollei laissa toisin 
säädetä. 
 

6 luku 

Yksityisen eläinlääkintähuollon valvonta 

26 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan 
tulee tehdä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus 
sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella 
palvelun tuottajalla on kiinteä toimipaikka. 
Jos yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuotta-
jalla ei ole kiinteää toimipaikkaa, ilmoitus tu-
lee tehdä sen läänin lääninhallitukselle, jonka 
alueella eläinlääkäripalvelua pääasiallisesti 
aiotaan tarjota. 

Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan aloit-
tamista, olennaista muuttamista tai lopetta-
mista. Ilmoituksen tulee sisältää yksityisen 
eläinlääkäripalvelun tuottajan yhteystiedot 
sekä tiedot palveluista, henkilökunnasta ja 
kiinteästä toimipaikasta. Ilmoituksen sisällös-
tä ja tekemisestä säädetään tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. 

Ilman eläinlääkäriksi laillistamista väliai-
kaisesti eläinlääkäripalvelua tarjoavan henki-
lön ilmoitusvelvollisuudesta säädetään eläin-
lääkärinammatin harjoittamisesta annetun 
lain (29/2000) 8 §:ssä. 
 

27 § 

Vastaava eläinlääkäri 

Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan, 
joka on luonnollinen henkilö, tulee olla eläin-
lääkärinammatin harjoittamisesta annetussa 
laissa tarkoitettu eläinlääkäri. 

Yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuottajal-
la, joka on oikeushenkilö, tulee olla palve-
luksessaan eläinlääkärinammatin harjoittami-
sesta annetussa laissa tarkoitettu eläinlääkäri, 
joka vastaa eläinlääkäripalvelun järjestämi-
sestä tässä laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaisesti (vastaava eläinlääkäri). Vastaa-
vaa eläinlääkäriä koskevien tietojen tulee si-
sältyä 26 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovel-
leta yksityisestä terveydenhuollosta annetus-
sa laissa (152/1990) tarkoitettuihin tutkimus-
laitoksiin, jotka tekevät eläinlääkäripalveluun 
kuuluvia tutkimuksia. 
 

28 § 

Toimintaedellytykset 

Yksityisellä eläinlääkäripalvelun tuottajalla 
on oltava tarjoamiaan eläinlääkäripalveluja 
varten asianmukaiset, toiminnan laadun ja 
laajuuden edellyttämät toimitilat ja työväli-
neet sekä toiminnan edellyttämä henkilökun-
ta. Eläinlääkäripalveluiden on oltava eläin-
lääketieteellisesti asianmukaisia. 
 

29 § 

Tarkastusoikeus 

Elintarviketurvallisuusvirastolla ja läänin-
hallituksella on oikeus päästä paikkoihin, 
joissa tarjotaan eläinlääkäripalveluja, sekä 
tarkastaa yksityisen eläinlääkäripalvelun 
tuottajan toimitilat, työvälineet, kirjanpito, 
potilasasiakirjat ja muut eläinlääkäripalvelui-
den tuottamista koskevat asiakirjat, jos se on 
tarpeen tässä laissa säädetyn valvonnan to-
teuttamiseksi. Elintarviketurvallisuusvirasto 
voi määrätä lääninhallituksen suorittamaan 
tarkastuksen. 

Tarkastus saadaan tehdä kotirauhan piiriin 
kuuluvissa tiloissa vain, jos se on välttämä-
töntä tarkastuksen kohteena olevien seikko-
jen selvittämiseksi ja on aihetta epäillä yksi-
tyisen eläinlääkäripalvelun tuottajan syyllis-
tyneen toiminnassaan rangaistavaksi säädet-
tyyn menettelyyn. 

Viranomaisen apuna tarkastuksessa voi-
daan käyttää asiantuntijoita. Asiantuntijoiden 
on oltava tunnetusti taitavia ja kokeneita 
henkilöitä, jotka edustavat tarkastuksen kan-
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nalta merkityksellistä tieteellistä, käytännön 
eläinlääkinnän tai muuta asiantuntemusta. 
Asiantuntijoilla on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada vastaanottotoiminnan 
tarkastamista varten tarpeelliset tiedot käyt-
töönsä. Asiantuntijat ovat velvollisia pitä-
mään salassa saamansa salassa pidettäviksi 
säädetyt tiedot. 
 

30 § 

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

Jos tarkastuksessa tai muutoin todetaan, et-
tä yksityinen eläinlääkäripalvelun tuottaja ei 
ole noudattanut 26–28 §:n säännöksiä, Elin-
tarviketurvallisuusvirasto voi määrätä palve-
lun tuottajan asian laatuun nähden riittävässä 
määräajassa täyttämään velvollisuutensa.  
 

31 § 

Toiminnan keskeyttäminen 

Jos yksityisen eläinlääkäripalvelun tuotta-
jan toiminta ei täytä 26–28 §:ssä säädettyjä 
vaatimuksia ja puutteita tai epäkohtia ei ole 
30 §:n nojalla annetusta määräyksestä huoli-
matta korjattu ja jos toiminnasta voi aiheutua 
vakavaa vaaraa eläinten terveydelle tai hy-
vinvoinnille, Elintarviketurvallisuusvirasto 
voi määrätä toiminnan keskeytettäväksi, kun-
nes puutteet tai epäkohdat on korjattu. Päätös 
on viipymättä peruutettava, jos puutteet tai 
epäkohdat on korjattu siten, että toiminnan 
keskeyttäminen ei enää ole välttämätöntä. 
 

32 § 

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuh-
ka 

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehostaa 
30 §:ssä tarkoitettua määräystä uhkasakolla 
tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide 
teetetään laiminlyöjän kustannuksella, tai 
uhalla että toiminta keskeytetään. Uhkasak-
koa, teettämisuhkaa ja keskeyttämisuhkaa 
koskevassa asiassa noudatetaan, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
 

 
 

33 § 

Rekisteri 

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvon-
taa varten rekisteriä yksityisistä eläinlääkäri-
palvelun tuottajista. Lääninhallitukset käsitte-
levät rekisterin tietoja tässä laissa säädettyjen 
tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Re-
kisteriin merkitään 26 §:n mukaisesti ilmoite-
tut tiedot sekä tiedot 30 ja 31 §:ssä tarkoite-
tuista määräyksistä.  

Tiedot poistetaan rekisteristä kolmen vuo-
den kuluttua siitä, kun yksityinen eläinlääkä-
ripalvelun tuottaja on lopettanut toimintansa. 
Tiedot 30 ja 31 §:ssä tarkoitetuista määräyk-
sistä poistetaan kuitenkin viimeistään kym-
menen vuoden kuluttua määräyksen antami-
sesta. Henkilötietojen käsittelyyn sekä rekis-
teriin tallennettujen tietojen käyttämiseen ja 
luovuttamiseen sovelletaan muutoin, mitä 
henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetään. 

Lääninhallituksella ja kunnalla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada tämän 
lain mukaisten valvontatehtäviensä edellyt-
tämiä välttämättömiä tietoja rekisteristä. 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

34 § 

Virka-apu  

Poliisin on annettava Elintarviketurvalli-
suusvirastolle ja lääninhallitukselle näiden 
pyynnöstä virka-apua 29 §:ssä tarkoitettujen 
tarkastusten suorittamisessa, jos virkatehtävi-
en suorittaminen tarkastuksessa estetään. 
 

35 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta kunnan viranomaisen 
päätökseen säädetään kuntalaissa (365/1995). 

Muutoksenhausta Elintarviketurvallisuus-
viraston päätökseen säädetään hallintolain-
käyttölaissa (586/1996). Elintarviketurvalli-
suusviraston 30 ja 31 §:n nojalla tekemiä 
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päätöksiä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta. 

 
36 § 

Salassa pidettävät tiedot 

Valvonnassa saatuja tietoja koskevasta sa-
lassapitovelvollisuudesta säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa. Salassapitovelvollisuuden estämättä 
voidaan tämän lain noudattamista valvottaes-
sa tai valvontaan liittyvää tehtävää suoritetta-
essa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön ta-
loudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalai-
suudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista 
oloista luovuttaa: 

1) valtion ja kunnan viranomaisille tämän 
lain mukaisia tehtäviä varten: 

2) syyttäjä- ja poliisiviranomaisille pakko-
keinolain (450/1987) 5 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tetun rikoksen selvittämistä varten; sekä 

3) ulkomaisille toimielimille ja tarkastajil-
le, jos Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai 
muussa Suomea sitovassa kansainvälisessä 
velvoitteessa niin edellytetään. 
 

 
37 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta  
20  .  
Tällä lailla kumotaan 17 päivänä elokuuta 

1990 annettu eläinlääkintähuoltolaki 
(685/1990) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen. 

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa ollee-
seen eläinlääkintähuoltolakiin, sen asemasta 
sovelletaan tätä lakia. 

Kumottavan lain nojalla annettu eläinlää-
kintähuoltoasetus (1039/1990) jää kuitenkin 
voimaan siihen saakka, kunnes se erikseen 
kumotaan. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
38 § 

Siirtymäsäännökset 

Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toi-
mintansa viimeistään vuoden 2013 alussa.  

Elintarviketurvallisuusvirastolla tulee olla 
lain 9 §:n mukainen ohjelma ja lääninhalli-
tuksella 10 §:n mukainen suunnitelma vuo-
den kuluessa lain voimaantulosta. Kunnalla 
tulee olla 11 §:n mukainen suunnitelma kah-
den vuoden kuluessa lain voimaantulosta.  

Kunnan on järjestettävä 12 ja 13 §:ssä sää-
detyt palvelut vuoden kuluessa lain voimaan-
tulosta. Siihen asti kunnan järjestämiin eläin-
lääkäripalveluihin sovelletaan kumottavan 
eläinlääkintähuoltolain 8 §:n säännöksiä.  

Kunnalle maksetaan 23 §:ssä tarkoitettu 
korvaus  päivänä  kuuta 20   alkaen suorite-
tuista kunnaneläinlääkärin valvontatehtävis-
tä. Tätä ennen suoritetuista valvontatehtävis-
tä kunnaneläinlääkärillä on oikeus saada tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten mukainen palkkio ja korvaus. 

————— 
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2. 

Laki 

 
eläintautilain 15 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 15 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on laissa 424/1994, seuraavasti: 
 

15 § 
 

Valtion varoista maksetaan tämän lain täy-
täntöönpanoon kuuluvaa tehtävää viranomai-
sen määräyksestä suorittaneen eläinlääkärin 
tai muun henkilön palkkiot sekä korvaukset 
matkakustannuksista ja välineiden ja tarvik-
keiden käytöstä aiheutuneista kustannuksista. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin palkkioiden ja korvausten perusteis-
ta ja määristä. Kunnaneläinlääkärin suoritta-

masta tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten mukaisesta tehtävästä kunnalle 
valtion varoista maksettavasta korvauksesta 
säädetään eläinlääkintähuoltolain ( / ) 23 
§:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

————— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta   
20  . 

 
————— 
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3. 

Laki 

eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 59 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 300/2006, seuraavasti: 
 

59 § 

Kunnalle maksettava korvaus 

Kunnaneläinlääkärin 39 §:n nojalla suorit-
tamasta tarkastuksesta sekä 48 §:n nojalla 
suorittamasta selvityksestä tai tutkimuksesta 
kunnalle valtion varoista maksettavasta kor-

vauksesta säädetään eläinlääkintähuoltolain ( 
/ ) 23 §:ssä. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta   
20 . 

 

 
————— 
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4. 

Laki 

eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinten kuljetuksesta 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1429/2006) 47 § 

seuraavasti: 
 

47 § 

Kunnalle maksettava korvaus 

Kunnaneläinlääkärin 28 ja 29 §:n sekä 19 
§:n 1 momentin nojalla suorittamasta tarkas-
tuksesta kunnalle valtion varoista maksetta-

vasta korvauksesta säädetään eläinlääkintä-
huoltolain ( / ) 23 §:ssä. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan päivänä  kuuta 20 .   
 

 
————— 

 
Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 

2. 

 

Laki 

eläintautilain 15 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 15 §:n 1 momentti, 

sellaisena kun se on laissa 424/1994, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
15 § 

Valtion varoista maksetaan siten kuin asetuk-
sella tarkemmin säädetään tämän lain täytän-
töönpanoon kuuluvaa tehtävää viranomaisen 
määräyksestä suorittaneen eläinlääkärin tai 
muun henkilön matkakustannukset ja palkkiot 
sekä heidän omien välineidensä ja tarvik-
keidensa käytöstä aiheutuneet muut kustannuk-
set. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 
Valtion varoista maksetaan tämän lain 

täytäntöönpanoon kuuluvaa tehtävää viran-
omaisen määräyksestä suorittaneen eläin-
lääkärin tai muun henkilön palkkiot sekä 
korvaukset matkakustannuksista ja välinei-
den ja tarvikkeiden käytöstä aiheutuneista 
kustannuksista. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään tarkemmin palkkioiden ja korva-
usten perusteista ja määristä. Kunnaneläin-
lääkärin suorittamasta tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten mukaisesta 
tehtävästä kunnalle valtion varoista mak-
settavasta korvauksesta säädetään eläin-
lääkintähuoltolain ( / ) 23 §:ssä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 

20   . 
——— 
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3. 

 

Laki 

eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 59 §, sellaisena 

kuin se on osaksi laissa 300/2006, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
59 § 

Palkkiot 

Kunnaneläinlääkärillä on oikeus saada 39 
§:n nojalla suorittamastaan tarkastuksesta 
palkkiota ja korvausta siten kuin eläinlääkä-
reiden toimituspalkkioista annetussa asetuk-
sessa (1269/89) säädetään. 

Samanlainen oikeus on myös Elintarvike-
turvallisuusviraston ja lääninhallituksen 
määräämällä eläinlääkärillä, joka on suorit-
tanut 48 §:ssä tarkoitetun selvityksen tai tut-
kimuksen. 
 

59 § 

Kunnalle maksettava korvaus 

Kunnaneläinlääkärin 39 §:n nojalla suorit-
tamasta tarkastuksesta sekä 48 §:n nojalla 
suorittamasta selvityksestä tai tutkimuksesta 
kunnalle valtion varoista maksettavasta kor-
vauksesta säädetään eläinlääkintähuoltolain 
( / ) 23 §:ssä. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta  

20  . 
——— 
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4. 

Laki 

eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eläinten kuljetuksesta 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1429/2006) 47 § 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
47 § 

Palkkiot 

Kunnaneläinlääkärillä on oikeus saada 28 ja 
29 §:n nojalla suorittamastaan tarkastuksesta 
ja 19 §:n 1 momentissa tarkoitetusta maantie-
kuljetusvälineen tarkastuksesta palkkiota ja 
korvausta siten kuin eläinlääkäreiden toimi-
tuspalkkioista annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (1234/2001) säädetään. 
 

47 § 

Kunnalle maksettava korvaus 

Kunnaneläinlääkärin 28 ja 29 §:n sekä 19 
§:n 1 momentin nojalla suorittamasta tarkas-
tuksesta kunnalle valtion varoista maksetta-
vasta korvauksesta säädetään eläinlääkintä-
huoltolain ( / ) 23 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  kuuta 

20  . 
——— 
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