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1. JOHDANTO 
 

Tämä on Pudasjärven, Iin, Vaalan ja Utajärven kuntien muodostaman 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen eli Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
eläinlääkintähuollon kunnallinen suunnitelma. Siinä kuvataan eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden järjestäminen. Suunnitelman laatiminen on 
lakisääteistä. 

Kunnallisen suunnitelman tekoa ohjaavat Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 
ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston laatima alueellinen eläinlääkintähuollon suunnitelma, 
jotka on laadittu viisivuotiskaudeksi vuosille 2015-2019. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
kunnallisen suunnitelman voimassaolo päättyi kuitenkin vuoden 2017 loppuun. Nyt 
eläinlääkintähuollon kunnallinen suunnitelma laadintaan vuosille 2018-2022.  

V. 2020 alusta voimaan tuleva uusi kansallinen EHO otetaan huomioon suunnitelman 
mahdollisissa päivityksissä. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen siirtyy tämän hetkisen 
tiedon mukaan vuoden 2020 alusta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan järjestettäväksi, jolloin 
maakunnan vastaava suunnitelma korvaisi tämän suunnitelman. Aluehallintovirastot 
lakkaavat uudistuksessa. 

Tämä suunnitelma osaltaan varmistaa, että kaikki lainsäädännön edellyttämät 
valvontatehtävät tulevat ajallaan tehdyiksi ja raportoiduiksi. Lisäksi suunnitelma varmistaa 
yhdenmukaisesti tuotetut lakisääteiset eläinlääkäripalvelut Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden alueella. Henkilökunnan työohjeet muodostaa yhdessä tämä 
suunnitelma, Eläinlääkintähuollon perehdyttämis- ja työsuojelukansio sekä yksittäiset erilliset 
työohjeet. 

2. LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 
 

Suomessa eläinlääkintähuolto on järjestetty siten, että maa- ja metsätalousministeriö on ylin 
keskusviranomainen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on keskusviranomainen, joka valvoo 
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lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista Suomessa. Aluehallintovirasto valvoo 
lainsäädännön toimeenpanoa ja noudattamista alueellaan. Paikallisviranomainen on kunta, 
yleensä ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue eli usean kunnan muodostama 
yksikkö.  

Kunnallisen eläinlääkintähuollon suunnitelman ymmärtäminen ei edellytä valtakunnallisen 
ohjelman tai alueellisen suunnitelman tuntemista. Kokonaiskuvan luomiseksi tähän 
suunnitelmaan on tehty suoria lainauksia valtakunnallisesta ohjelmasta. Lainaukset on 
kirjoitettu kursiivilla.  

Kunnallisesta suunnitelmasta ja eläinlääkintähuollon järjestämisestä säädetään 
eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) ja eläinlääkintähuoltoasetuksessa (1031/2009). 
Eläinlääkintähuoltolain soveltamisalaan kuuluvasta valvonnasta säädetään lisäksi 
elintarvikelaissa, eläintautilaissa, eläinsuojelulaissa, eläinten kuljetuksesta annetussa laissa, 
eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa, sivutuotelaissa ja maatalouden tukien 
toimeenpanosta annetussa laissa. 

3. VOIMAVARAT  

3.1.  ORGANISAATIO 
 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut on Pudasjärven kaupungin hallintotoiminnan alainen toimiala, 
ja henkilökunta on Pudasjärven kaupungin palveluksessa. Päättävänä toimielimenä toimii 
Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on edustajat kaikista yhteistoiminta-alueen kunnista. 

Pudasjärvellä ja Iissä on molemmissa kaksi kaupungineläinlääkärin virkaa ja Vaalassa ja 
Utajärvellä yhteensä yksi virka. Lisäksi Pudasjärvellä ja Iissä on osa-aikainen (50%) sijaistavan 
eläinlääkärin virka. Pudasjärven ja Iin toimipisteissä työskentelee myös kokoaikainen 
eläinlääkärin avustaja. Siivous on ulkoistettu, jotta avustajat voivat käyttää koko työaikansa 
avustaviin tehtäviin.  
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Oulunkaaren ympäristöpalveluiden pohjoisen eläinlääkäripäivystysalueen muodostavat 
Pudasjärven ja Iin kunnat sekä Oulun kaupungin Yli-Iin suuralue. Oulun kaupunki ostaa 
toistaiseksi eläinlääkintähuollon palvelut Oulunkaaren ympäristöpalveluilta Yli-Iin 
suuralueelle. Eteläiseen päivystysalueeseen kuuluvat Vaalan ja Utajärven sekä Siikalatvan ja 
Pyhännän kunnat, joista kaksi viimeksi mainittua kuuluvat Ympäristöpalvelut Helmen 
yhteistoiminta-alueeseen.  

 

3.1.1. YHTEYSTIEDOT 
 

Pudasjärven I kaupungineläinlääkäri: Miia Konttila p. 0400 139 668  

Pudasjärven II kaupungineläinlääkäri, Oulunkaaren johtava eläinlääkäri:  

Henri Pätsi p. 040 3510 498  

Pudasjärven eläinlääkäreiden avustaja: Jenni Yli-Tainio p. 040 826 6619  

Pudasjärven vastaanotto sijaitsee Pudasjärvellä osoitteessa Jyrkkäkoskentie 18, 93100 
Pudasjärvi.  

Tiedustelut ja ajanvaraukset eläinlääkäreiden puhelinnumeroista ensisijaisesti ark. klo 8-9.  

Potilaiden vastaanotto ajanvarauksella. Rehu- ja tarvikemyynti arkisin klo 9-12. 
 
 
Iin I kunnaneläinlääkäri: Meelis Reimaa p. 0500 318 168  

Iin II kunnaneläinlääkäri: Sampo Remes p. 050 395 0405  

Iin eläinlääkäreiden avustaja: Marja Piirainen p. 050 466 8002  

Iin ja Yli-Iin vastaanotto sijaitsee Iissä osoitteessa Hietalantie 48, 91100 Ii . 

Tiedustelut ja ajanvaraukset eläinlääkäreiden puhelinnumeroista ensisijaisesti ark. klo 8-9.  

Potilaiden vastaanotto ajanvarauksella.  
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Pudasjärven ja Iin sijaistava eläinlääkäri: Kairi Lints p. 040 826 6618  

 

Eläinlääkäripäivystys Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin päivystysalueella virka-ajan ulkopuolella, p. 
0600 04160. Numero on maksullinen ja se toimii vain päivystysaikaan eli arkisin klo 16-08 ja 
viikonloppuisin perjantai-illasta klo 16 maanantaiaamuun klo 08. Muina aikoina eläinlääkärit 
vastaavat omista numeroistaan.  

 

Vaalan ja Utajärven kunnaneläinlääkäri: Riitta Syrjä p. 0400 855 900  

Vaalan vastaanotto sijaitsee osoitteessa Kolehmaisentie 3, 91700 Vaala.  

Tiedustelut ja ajanvaraukset eläinlääkäreiden puhelinnumeroista ensisijaisesti ark. klo 8-9.  

Vastaanotto rokotuksia ja nopeita toimenpiteitä varten arkisin 8-9, ellei kiireellisiä  

sairauskäyntejä, paitsi keskiviikkona. Muulloin vastaanotto ajanvarauksella.  

 

Utajärven vastaanotto sijaitsee osoitteessa Vanhatie 49, 91600 Utajärvi 

Utajärvellä on pieneläinvastaanotto keskiviikkoisin klo 8.30-10.00, vastaanotto ajanvarauksella.  

Eläinlääkäripäivystys samassa puhelinnumerossa.  
 

Ympäristöjohtaja: p. 0400 433 998  

Asiakassihteeri: Marja-Leena Jokikokko p. 0400 671 944  
 

Toiminnasta vastaa:  

Oulunkaaren ympäristöpalvelut  

PL 10, Varsitie 7  
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93101 Pudasjärvi  

Puh. 040 826 6417 

Faksi (08) 823 453  

ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi  

Internetosoite: www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  

 
Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi paitsi Riitta Syrjä: 
etunimi.sukunimi@vaala.fi 

 

3.2.  RESURSSIEN RIITTÄVYYS 
 

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden resurssit ovat riittävät ja oikein mitoitetut. 
Eläinlääkintähuollon henkilöstö on Oulunkaaren ympäristöpalveluissa viime vuosina 
lisääntynyt. Vaikka karjatilat ovat vähentyneet, pieneläinten eläinlääkäripalveluiden kysyntä on 
kasvanut koko maassa, ja monessa tapauksessa pieneläinten hoito on alkanut muistuttaa 
ihmisten hoitoa. 

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä on noussut pysyvästi vuosien takaista 
korkeammalla tasolle eläinsuojeluasioiden noustua esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Resursseja eläinsuojeluvalvontaan on lisätty koko maassa.  

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden resurssitarpeen kartoitus on suunnitelman liitteenä. 
Kartoituksesta ilmenee, että Oulunkaaren ympäristöpalveluissa resurssit ovat tarpeeseen 
nähden oikein mitoitetut. 

Tuotettujen suoritteiden määrät ilmenevät Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointiraportista vuodelta 2017. Raportti 
laaditaan vuosittain. 
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3.3.  TYÖNJAKO 
 

Suurimmassa osassa eläinlääkintähuollon valvontayksiköitä suurin osa valvontatehtävistä on 
keskitetty valvontaeläinlääkärille. Tämä on tehostanut ja yhdenmukaistanut valvontaa. Uudeksi 
haasteeksi on muodostunut valvontaeläinlääkäreiden työssäjaksamisongelmat ja tehtävien 
hoidon järjestäminen valvontaeläinlääkärin poissaolojen aikana. Toisaalta pääasiassa 
praktiikkaa tekevät virkaeläinlääkärit ovat edelleen tehneet jonkin verran alueesta riippuen 
ainakin eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtäviä. Joillakin alueilla päivystävä eläinlääkäri ei 
aina välttämättä ole virkaeläinlääkäri, mikä voi aiheuttaa ongelmia kiireellisten 
eläinsuojelutehtävien hoitamisessa päivystysaika siitä huolimatta, että myös päivystävä poliisi 
on eläinsuojeluviranomainen. 

Oulunkaaren ympäristöpalveluissa ei ole perustettu valvontaeläinlääkärin virkaa. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluissa päivystävänä eläinlääkärinä on aina virkaeläinlääkäri. Tätä voidaan pitää 
lainsäädännön velvoitteet ylittävänä tasona. Monet praktiikkaa tekevistä Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden eläinlääkäreistä ovat myös kokeneet valvontatehtävät mielekkäiksi. 
Lisäksi ne mahdollistavat tehokkaan ajankäytön, kun praktiikasta rauhallisena aikana voidaan 
tehdä kiireettömiä valvontatehtäviä.  

Jääviysongelman välttämiseksi kiinteässä asiakassuhteessa oleva eläinlääkäri ei valvo 
asiakastaan vaan valvonnan suorittaa jäävitön eläinlääkäri. Sisäisenä ohjeistuksena on, että 
eläinlääkäri on jäävi ainakin silloin, kun eläinlääkäri on käynyt tilalla tai hoitanut asiakkaan 
potilasta vastaanotolla yli kaksi kertaa viimeisen vuoden kuluessa tai silloin, kun eläinlääkäri 
on solminut tilan kanssa terveydenhuoltosopimuksen. Viimekädessä virkamiehen on itse 
tarvittaessa jäävättävä itsensä.  

Kaikki Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkärit ovat toimivaltaisia virkaeläinlääkäreitä 
koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialueella. Lisäksi on sopimuksella 
eläinlääkintähuollon yhteistyöstä sovittu virkatehtävien hoitoon vaadittavasta toimivallasta 
myös Ympäristöpalvelut Helmen alueella Siikalatvan ja Pyhännän kunnissa sekä virka- että 



ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 12 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

12 

päivystysaikana. Eläinlääkäreiden keskinäinen suuntaa antava työnjako, joka ei ole sitova, on 
esitetty seuraavassa: 

Miia Konttila praktiikka Pudasjärvi, lampaiden maedi-visna-valvonta Pudasjärvi, 
alkutuotantotilojen hygieniavalvonta valvonta Ii, Yli-Ii, Pudasjärvi  

Henri Pätsi johtava eläinlääkäri, elintarvikevalvonta (laitosvalvonta ja 
eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevien ilmoitettujen 
elintarvikehuoneistojen valvonta), kalastuksen hygieniavalvonta, 
kalatautivalvonta muualla kuin Vaalassa, elävien eläinten ja 
eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan ja tuonnin ja 
viennin valvonta, sivutuotevalvonta, pitkittyneet tai vaativat 
eläinsuojelutapaukset, eläintautivalmiuseläinlääkäritehtävät, EHEC-
valvonta, salmonellavalvonta, alkutuottajarekisterin ylläpito ja 
valvontatietojen kirjaaminen, eläinlääkintähuollon suunnittelu ja 
raportointi, praktiikka Pudasjärvi 

Meelis Reimaa praktiikka Ii 

Sampo Remes praktiikka Ii, alkutuotantotilojen hygieniavalvonta, ilmoituksen 
varaisten kohteiden eläinsuojeluvalvonta, lampaiden maedi-visna-
valvonta Ii ja Yli-Ii  

Riitta Syrjä praktiikka Vaala ja Utajärvi, kalatautivalvonta Vaala, lampaiden 
maedi-visna-valvonta Vaala ja Utajärvi 

Kairi Lints  praktiikka Ii ja Pudasjärvi, ilmoituksen varaisten kohteiden  

eläinsuojeluvalvonta 

Praktiikkaan sisältyy myös nautojen ja sikojen terveydenhuoltosopimukset ja -käynnit. Lisäksi 
seuraavia tehtäviä tekevät kaikki eläinlääkärit:  

- epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset  

- eläintautivalvonnan tehtävät epäiltäessä vastustettavaa eläintautia 
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- hevosten keinosiemennykseen liittyvä tautivalvonta, mikäli tarjoaa palvelua 

 

3.4.  PÄTEVYYDEN VARMISTAMINEN 
 

Tällä hetkellä kaikki Oulunkaaren ympäristöpalveluiden virassa olevat eläinlääkärit ovat 
Suomessa laillistettuja eläinlääketieteen lisensiaatteja. Muualla kuin Suomessa opiskelleet 
eläinlääkärit ovat lisäksi osoittaneet perehtyneensä Suomen elintarvike-, eläinsuojelu- ja 
eläintautilainsäädäntöön Eviran edellyttämällä tavalla.  

Vakituista työntekijää valittaessa kiinnitetään huomiota todistuksista tarkistetun muodollisen 
pätevyyden lisäksi osaamisen varmistamiseen. Työhaastatteluun voivat osallistua johtava 
eläinlääkäri, samalla klinikalla työskentelevä henkilökunta, ympäristölautakunnan 
puheenjohtaja ja/tai jäsen ja ympäristöjohtaja. Tarvittaessa johtava eläinlääkäri ottaa yhteyttä 
edelliseen työnantajaan. 

Eläinlääkärin sijaisina voivat toimia myös väliaikaiset praktiikkaoikeudet omaavat 
eläinlääketieteen kandidaatit. Johtava eläinlääkäri tarkistaa sijaiseläinlääkärin oikeuden toimia 
eläinlääkärin sijaisena tai laillistettuna eläinlääkärinä Suomessa Eviran ylläpitämästä 
sähköisestä eläinlääkärirekisteristä. Mikäli tietoa ei löydy rekisteristä, johtava eläinlääkäri ottaa 
yhteyttä Eviraan. 

Uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä vakituisen henkilökunnan toimesta. 
Perehdyttämiseen sisältyy tähän suunnitelmaan sekä Perehdyttämis- ja työsuojelu-kansioon 
tutustuminen sekä henkilökohtainen ohjaus. V. 2018 alusta on otettu käyttöön eläinlääkärin 
avustajan perehdyttämislomake, jonka perehdyttäjä ja uusi työntekijä täyttävät. Yksittäiset 
työohjeet, jotka eivät sisälly tähän suunnitelmaan tai Perehdyttämis- ja työsuojelukansioon, 
sijaitsevat verkkolevyllä sijaitsevassa Eläinlääkintä-kansiossa. 

Eläinlääkäreiden sijaistilanne on kääntynyt tarjontavoittoiseksi. Riittävän perehtyneisyyden 
varmistamiseksi pyrkimyksenä on käyttää aiempia sijaisia silloin, kun se on mahdollista. 
Perehdyttämisen ja perehtyneisyyden tärkeys on korostunut, kun käytössä on tietojärjestelmiä, 
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lukuisia laboratorio- ja tutkimuslaitteita, ja kun eläinlääkäreiden tuottamien asiakirjojen 
potilasasiakirjoista hallintopäätöksiin edellytetään täyttävän lainsäädännön asettamat 
vaatimukset. Edellä mainittuihin sekä asiakirjojen oikeaan jakeluun, säilyttämiseen ja 
arkistointiin sekä raportoinnin kannalta tarpeellisten tietojen kirjaamiseen oikeaan paikkaan 
liittyy huomattavan suurta perehdyttämistarvetta. 

Myös asiakkailla on mahdollisuus varmistaa hoitavan eläinlääkärin oikeus harjoittaa 
eläinlääkärin ammattia Eviran eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta 
internetosoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiointi/sahkoinen+asiointi/yleiset/elainlaakarirekist
erin+tietopalvelu/ 

 

3.4.1. KOULUTUSSUUNNITELMA 
 

Eläinlääkärit ja eläinlääkärin avustajat osallistuvat vuosittain ammattitaitoa ylläpitäviin 
täydennyskoulutuksiin. Koulutuksiin osallistutaan esimiehen ja työntekijän välisissä 
kehityskeskusteluissa esille tulleiden tarpeiden mukaisesti siten, että eläinlääkäreillä 
tavoitteena on kahdeksan ja avustajilla kolme vuosittaista koulutuspäivää. Työntekijät voivat 
myös esittää osallistumista tiettyihin koulutuksiin, kun tieto sopivien koulutusten 
järjestämisestä tulee. 

Eläinlääkintähuollon koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain osana Pudasjärven kaupungin 
koulutussuunnitelmaa. Eläinlääkintähuollon vuoden 2018 koulutukset sisältävä 
koulutussuunnitelma on Oulunkaaren ympäristöpalveluiden Ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelman liitteenä (liite nro 4.) 

Käydyt koulutukset kirjataan johtavan eläinlääkärin toimesta KuntaHR-järjestelmään.  

 

3.4.2. VAIN ELÄINLÄÄKÄRIN TEHTÄVIKSI RAJATUT TEHTÄVÄT 
 

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiointi/sahkoinen+asiointi/yleiset/elainlaakarirekisterin+tietopalvelu/
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiointi/sahkoinen+asiointi/yleiset/elainlaakarirekisterin+tietopalvelu/


ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 15 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

15 

Tietyt tehtävät on rajattu lainsäädännöllä vain eläinlääkärin tehtäviksi. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että lääkkeiden - myös vapaankaupan lääkkeiden kuten matolääkkeiden - 
luovuttaminen edellyttää eläinlääkärin päätöstä asiassa. Ravintolisiksi tai rehuiksi 
luokiteltavien tuotteiden myynti ei edellytä eläinlääkärin päätöstä. 

Eläinlääkärin avustajat voivat suorittaa eläimille tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä silloin, kun 
ne perustuvat hoitavan eläinlääkärin päätökseen ja tapahtuvat hoitavan eläinlääkärin 
vastuulla.   

 

3.5.  TYÖN KUORMITTAVUUDEN HALLINTA JA TYÖSUOJELU 
 

Erityisesti eläinsuojeluvalvontatehtävät voivat olla henkisesti hyvin kuormittavia. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluissa tätä kuormittavuutta on hallittu työnjaolla useimpien eläinlääkäreiden 
tehdessä eläinsuojeluvalvontatehtäviä. Vaativimmat eläinsuojelutarkastukset tehdään 
parityönä.  

Toinen kunnaneläinlääkäreitä kuormittava piirre työssä ovat päivystykset. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluissa päivystystiheys on 1/4-1/5, jota voidaan pitää hyväksyttävänä tasona, kun 
päivystyksistä kertyy päivystysvapaapäiviä. 

Tällä hetkellä kaikki virat ja toimet ovat täytettyinä. Etukäteen tiedossa oleviin sijaisuuksiin on 
nykyisin saatavissa hyvin sijaisia, mutta kiireellisten sijaistarpeiden täyttäminen aiheuttaa 
edelleen ajoittain haasteita. 

Työturvallisuusasiat on käsitelty Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkintähuollon 
Työsuojelu- ja perehdyttämiskansiossa. Tiedot pyritään siirtämään osaksi Pudasjärven 
kaupungin käyttöönottamaa yhteistä RiskiArvi-järjestelmää vuoden 2018 aikana. 

Pudasjärven kaupunki on ottanut käyttöön Turva-Arvi-järjestelmän. Eläinlääkintähuollon 
turvallisuuteen liittyvät ideat, havainnot ja vaaratilanteet ilmoitetaan v. 2018 alusta alkaen 
järjestelmän kautta. Ilmoituksen voivat tehdä kaikki työntekijät. Ilmoitusvelvollisuus 
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vaaratilanteesta (kattaa ns. läheltä piti -tilanteet) on kaikilla työntekijöillä. Kirjautuminen 
tapahtuu kaupungin intranetin Pelkan kautta. 

 

3.6. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA 
 

Eläinlääkintähuollon toiminta normaaliolojen erityistilanteissa ja poikkeusoloissa on kuvattu 
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden erityistilanne- ja valmiussuunnitelmassa. 

 

4. TIETOJÄRJESTELMÄT  
 

Erityisesti eläinlääkintähuollon valvontatehtävissä käytetään hyvin monia eri tietojärjestelmiä, 
joita esitellään seuraavassa. Vaikka tietojärjestelmät ovat apuna päivittäisessä työssä, monissa 
järjestelmissä on teknisiä puutteita ja ne ovat vaikeakäyttöisiä, mikä laskee työskentelyn 
tehokkuutta. 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan liittyvät tiedot tallennetaan sähköisiin 
tietokantoihin. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa tukemaan on rakennettu useita 
toisiinsa liittyviä tietojärjestelmiä. Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmä Elite korvataan 
uudella ja monipuolisemmalla Elvillä asteittain tulevien vuosien aikana. Elvin kehittämisen 
myötä parannetaan valvonnan tiedonhallintaa, mahdollistetaan entistä paremmin valvonnan 
tehokas kohdentaminen, riskiperusteisuus ja seuranta sekä lisätään sähköistä asiointia. Evira 
pitää myös eläinlääkärirekisteriä. Lisäksi tuomioistuinten määräämät eläintenpitokiellot 
merkitään Oikeusrekisterikeskuksen pitämään eläintenpitokieltorekisteriin, jota 
eläinsuojeluviranomaiset voivat selata Eviran Elvis-järjestelmän kautta. Tuonnissa ja 
sisämarkkinakaupassa käytetään TRACES-järjestelmää.  
 
Eläinlääkintähuollon tietojärjestelmä (Elvi) on hallinnonalan perusjärjestelmä, joka korvaa 
vaiheittain Eliten ja Elviksen. Elvin ensimmäiset osat on otettu käyttöön 2014. Eliten käyttö 
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jatkuu rinnakkain Elvin kanssa ainakin vuoteen 2017 asti. Elitessä, myöhemmin Elvissä, on 
eläinlääkäri-, eläinkuljettaja-, eläinvälittäjä- ja lääkevalmisterekisterit. Lisäksi Elviin tullaan 
tallentamaan virkatoimituksia, tautitapauksia, tautivastustusohjelmat (MV:n, CAE:n ja Scrapien 
osalta), luvan- ja ilmoituksenvaraiset eläinten pitopaikat, vesiviljelyeläinten terveysluvat sekä 
taudin leviämisen estämiseksi annetut päätökset. Täydentävien ehtojen tarkastukset 
tallennetaan omalla sovelluksellaan, jonne kirjaudutaan toistaiseksi Eliten kautta. Elvi 
kytkeytyy kohde- ja asiakastietojärjestelmään ja jatkossa myös eläinrekistereihin, 
rokotusrekisteriin ja Kartturiin tautitapausten käsittelyn helpottamiseksi. Toistaiseksi Elvi on 
Eviran ja AVIen käytössä, mutta jatkossa myös kunnaneläinlääkärit tulevat käyttämään Elviä. 
Kaikki eläinten hyvinvoinnin otantavalvontaan liittyvät toiminnallisuudet on siirretty Elviin ja 
Eläinten hyvinvointisovellus (Elvis) on poistunut aktiivikäytöstä, mutta on edelleen selattavissa.  
 
TRACES (Trade Control and Expert System) on komission ylläpitämä, internetissä toimiva 
järjestelmä mm. elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden jäljitettävyyden ja valvonnan 
varmistamiseksi EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa (sisämarkkinakauppa), tuonnissa EU:n 
ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmässä laaditaan 
sisämarkkinakaupassa vaadittavat terveystodistukset ja sivutuotteiden kaupalliset asiakirjat 
sekä eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen rajatarkastustodistus (CVED) sähköisesti. Lisäksi 
järjestelmässä laaditaan viennissä tarvittavat terveystodistukset niissä tapauksissa, joissa EU 
ja vientimaa ovat sopineet järjestelmän käytöstä.TRACES-järjestelmän avulla voidaan seurata ja 
jäljittää lähetyksiä ja eri osapuolet saavat tietoa lähetyserää koskevista tarkastuksista ja niiden 
tuloksista. Lisäksi se sisältää kartaston, jonka avulla voi tehdä eläville eläimille vaadittavan 
reittisuunnitelman sekä voimassa olevan EU-lainsäädännön valvonnan koskien elävien 
eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden sisämarkkinakauppaa ja tuontia kolmansista maista. 
TRACES-järjestelmää käyttävät sekä viranomaiset (kunnaneläinlääkärit, läänineläinlääkärit, 
maa- ja metsätalousministeriö, Tulli ja Evira) että toimijat. Viranomaisille ja myös toimijoille 
suunnattuja koulutuksia järjestetään tarvittaessa.  
 
Kartturi-sovelluksella hallinnoidaan helposti leviävien eläintautien vastustustoimenpiteitä. 
Kartturi-sovelluksella piirretään karttapohjalle rajoitusvyöhykkeet sekä haetaan vyöhykkeiltä 
tilat, joilla on taudille herkkiä eläinlajeja. Kartturilla voi tehdä raportteja ja listoja tietyn alueen 
eläintenpitopaikoista esimerkiksi kunnan resurssitarpeen kartoitusta varten. Kartturia 
käyttävät eviralaiset, läänineläinlääkärit, kunnaneläinlääkärit ja valvontaeläinlääkärit. 
Viranomaisille suunnattuja koulutuksia järjestetään tarvittaessa.  
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Rokotusrekisteri on pääasiassa nautojen, lampaiden ja vuohien rokotuksiin tehty sovellus, jolla 
voidaan hallinnoida viranomaisten edellyttämien rokotusten tietoja muun muassa mahdollisen 
sinikielitautiepidemian aikana. Rekisteriin kerätään eläimille annettujen rokotusten 
ajantasaiset tiedot, jotta tehtyjen rokotusten kattavuutta, etenemistä ja toteutumista voidaan 
seurata. Rokotusrekisteri on tarvittaessa laajennettavissa koskemaan myös muita eläinlajeja ja 
tauteja. Rokotusrekisterissä on tehtäväroolit Eviran virkamiehille, läänineläinlääkäreille, 
kunnaneläinlääkäreille ja heidän avustajilleen sekä eläintenpitäjille rokotustodistusten 
tulostamiseen. Rokotusrekisterisovellus on ylläpidossa ja se voidaan ottaa käyttöön 
tarvittaessa. Rokotusrekisteriä voi käyttää kämmentietokoneella (PDA), joten tietojen 
tallennuksen voi tarvittaessa tehdä reaaliaikaisesti. Viranomaisille suunnattuja koulutuksia 
järjestetään tarvittaessa.  
 
Vuonna 2006 käynnistetyn eläintietojärjestelmän kehittämishankkeen tavoitteena on luoda 
yhdenmukainen tietokanta, johon eläintietojen ilmoittaminen tehdään yhtenäisiä palveluja 
käyttäen ja jonka tiedot ovat eläintenpitäjien, viranomaisten ja muiden asianosaisten 
käytettävissä. Eläintietojärjestelmän tietoja hyödynnetään mm. eläintautien torjunnassa ja 
maatalouden tukihallinnon palveluissa. Sen ensimmäinen osio, lammas- ja vuohirekisteri, 
otettiin käyttöön vuonna 2008. Lammas- ja vuohirekisteri toimii Eviran internetsivuilla 
selainpohjaisena sovelluksena. Sikarekisteri siirrettiin osaksi eläintietojärjestelmää 
lokakuussa 2011. Rekisteriin ilmoitetaan sikojen ostot, myynnit ja tilan pitopaikkojen väliset 
siirrot sekä pitopaikkakohtaisesti tilan eläinten määrät ja kuolleisuudet. Eläintietojärjestelmän 
avulla voidaan tehdä myös korvamerkkitilauksia (lampaat ja vuohet), yksilöllisiä 
tunnustilauksia (esim. Hippos ja Kennelliitto) sekä rekisterikyselyitä (teurastamot ja 
viranomaiset). Eläintietojärjestelmän määrittelyissä on otettu jo huomioon mahdollisuuksien 
mukaan hevoset, naudat ja siipikarja, jotka toteutetaan tulevina vuosina. 
Eläintietojärjestelmään on tehty rajapintapalveluja (ELRA) sidosryhmien tietojen siirtoa varten. 
Eläintietojärjestelmää käyttävät mm. eläintenpitäjät, eläinvälittäjät, teurastamot, ELY-
keskukset, läänineläinlääkärit, Mavi, Maanmittauslaitos, MMM sekä Evira. Eläintietojärjestelmän 
asiakaspalvelu (lammas, sika ja vuohi) on ulkoistettu ProAgria Suomen Maatalouden 
Laskentakeskukseen.  
 
Nautarekisteri on Suomen ensimmäinen virallinen yksilöeläinrekisteri. Eläimen yksilötietoihin 
luetaan mm. EU-tunnus, syntymäaika, sijaintitieto, rotu, sukupuoli, emätieto ja omistajatiedot. 
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Näiden lisäksi teurastamot ja välittäjät tekevät teurastus- ja välitysilmoitukset nautarekisteriin. 
Nautarekisterin avoimen rajapinnan (NAVRA) avulla hävityslaitokset pystyvät tekemään 
hävitysilmoituksia keräämistään kuolleista naudoista, joten jokaisen elintarvikeketjun 
ulkopuolellekin jääneen naudan jäljitettävyys varmistetaan. Nautarekisterin tietoja on 
selattavissa mm. seuraavissa sovelluksissa: Kartturi, Tukisovellus, Rokotusrekisteri, Elite, Vipu-
palvelu, ID-sovellus ja Naseva. Nautarekisteri saatetaan siirtää osaksi eläintietojärjestelmää. 
Nautarekisterin uudistushanke on aloitettu keväällä 2014, mutta Elna-projekti tulee olemaan 
tauolla vuoden 2017.  
 
ID-valvonta-sovellusta käytetään eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevan valvonnan (ml. 
täydentävien ehtojen valvonta) tietojen ylläpitoon. Tietojärjestelmistä ID-valvonta-sovellus on 
yhteydessä Tukisovellus- ja Elite-tietojärjestelmiin. Rekistereistä ID-valvonta-sovellus käyttää 
lammas- ja vuohi-, nauta-, sika-, eläintenpitäjä-, maatila-, asiakas-, tarkastuskohde- ja 
eläintenvälittäjärekistereitä. ID-valvonta-sovellusta käytetään ELY-keskuksissa, 
aluehallintovirastoissa, Evirassa sekä MMM:ssä.  
 
Eläintenpitäjärekisteri on Eviran omistama eläintenpitäjien ja pitopaikkojen rekisteröintiin 
tarkoitettu tietojärjestelmä. Kunnan maaseutuviranomaisten käytössä olevalla sovelluksella 
rekisteröidään kaikki lammas-, nauta-, sika- sekä vuohieläintenpitäjät, haaskaruokintapaikat, 
siipikarjanpitäjät, mehiläisten- ja kimalaistenpitäjät, turkiseläinten pitäjät sekä kameli- ja 
hirvieläintenpitäjät. Sovelluksella rekisteröidään myös eläinten pitopaikat ja muodostetaan 
eläintenpitäjien tarvitsemat merkintätunnukset (siat ja munintakanalat). Hevosten pitäjät on 
seuraava rekisteriin tehtävä täydennys. Eläintenpitäjärekisteriä käyttävät Evira, läänin- ja 
kunnaneläinlääkärit, ELY-keskukset sekä kunnan maaseutuviranomaiset. Evirassa on aloitettu 
keväällä 2014 Eläintenpitäjärekisterin sähköinen asiointi -projekti. Eläintenpitäjärekisteri tulee 
olemaan sähköisen asioinnin pilottiprojekti, joka päättyy todennäköisesti v.2017.  
 
Vesiviljelyrekisteri on Eviran omistama vesiviljelyeläinten pitäjien ja pitopaikkojen 
rekisteröintiin tehty sovellus. Sovelluksella rekisteröidään kaikki kalojen, rapujen ja 
simpukoiden pitäjät lukuun ottamatta sellaisia koristevesieläinten pitäjiä, joiden eläimet 
pidetään suljetuissa pitopaikoissa, joista ei ole vesiyhteyttä luonnonvesiin. Vesiviljelyrekisterin 
pitopaikat on käytettävissä Kartturissa.  
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Tukisovellus on Maaseutuviraston sovellus, jota ollaan uusimassa. Tavoitteena on tallentaa 
Tukisovellukseen jatkossa kaikki täydentävien ehtojen valvonnat. Tällä hetkellä täydentävien 
ehtojen valvontatuloksia tallennetaan kolmeen eri järjestelmään: Tukisovellukseen, ID-
sovellukseen ja Eliteen. Tukisovelluksen täydentävien ehtojen osion valmistuminen siirtyy 
tämänhetkisten tietojen mukaan vuoteen 2018. 
 
Valvonnan viranomaisekstranet eli Eviranet on vain viranomaisille suunnattu, suljettu 
verkkopalvelu, joka tehostaa Eviran toimialan viranomaisten välistä viestintää. Eviranetissä 
jaetaan mm. ohjeita ja tulkintoja ja siellä on myös virtuaalisia työryhmätiloja viranomaisten 
yhteistyötä varten. Julkinen Evira.fi-sivusto palvelee erityisesti kuluttajia, toiminnanharjoittajia 
ja yrittäjiä, kun pelkästään valvojille suunnattu materiaali on Eviranetissä. Sähköisen asioinnin 
mahdollistaminen ja kaikinpuolinen kehittäminen on tavoitteena koko eläinlääkintähuollon 
kentässä.  
 
TerveKuu – asiakasrekisteri- ja tiedonhallintasovellus – Valvontayksikössä käytettävä 
ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmä, jolla voidaan siirtää 
elintarvikevalvonnan tiedot valtakunnalliseen KUTI-järjestelmään; käytetään Oulunkaaren 
ympäristöpalveluissa myös eläinsuojeluvalvonnan kohde- ja valvontatietojärjestelmänä. 

 

KUTI- YHTI – Valtakunnallinen ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmä; Kohde- ja 
valvontatiedot syötetään Tervekuulla tänne. 

 

Kiikari; Käytetään KUTI-YHTIN kohde- ja valvontatietojen tarkasteluun 

 

Tarkkari / Oiva –sovellus - Käytetään alkutuotannon tarkastuskertomusten lähettämiseen 
toimijalle 

 
 
Viranomaiskäytössä olevien tietojärjestelmien lisäksi toimijoilla on käytössään erilaisia 
seurantajärjestelmiä:  
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Naseva eli nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä on Eläintautien torjuntayhdistys 
(ETT) omistama ja ylläpitämä selainpohjainen sovellus, jota käyttävät nautatilat, eläinlääkärit 
sekä muut toiminnan yhteistyötahot, kuten meijerit, teurastamot ja neuvonta. Nasevaan 
tallennetaan terveydenhuollon sopimustilojen toimenpiteet. Kansallisen eläinten 
terveydenhuollon puitteissa on määritelty terveydenhuollon kansalliset toimenpiteet 
nautatiloille. Nasevan avulla voidaan seurata tiloilla tehtyjä terveydenhuoltokäyntejä sekä 
terveydenhuollon kansallisten tavoitteiden toteutumista. Näitä ovat maidon- ja 
naudanlihantuotannossa mm. vapaus BVD:stä, salmonellasta ja pälvisilsasta, ennakoiva 
tautien torjunta, jäämien hallinta sekä eläinten hyvinvointi ja hyvä maidon ja lihan laatu. 
Eläinlääkärit ja tuottajat voivat hyödyntää Nasevaa lääkitys- ja hoitotietojen kirjauksessa sekä 
tuottajat ketjuinformaatiotietojen välittämisessä.  
 
Sikava eli sikaloiden terveysluokitusrekisteri on selainpohjainen sovellus, jota käyttävät 
sikatilat, eläinlääkärit sekä muut toiminnan yhteistyötahot, kuten teurastamot ja neuvonta. 
Sovelluksen omistaa ja sitä ylläpitää ETT. Sikava yhdistää teurastamoiden sikaloita koskevat 
terveysluokitusjärjestelmät yhdeksi keskitetyksi rekisteriksi. Ratkaisu mahdollistaa sikaloiden 
terveysluokitusten ja luokitusmuutosten reaaliaikaisen seurannan, sikaloiden tautitilanteen ja 
sioille annettujen lääkkeiden sekä lääkkeiden käyttötarpeiden syiden seurannan, 
ketjuinformaatiotietojen välittämisen sekä tarjoaa runsaasti muuta informaatiota eri 
käyttäjäryhmille. Rekisterin terveysluokitustietojen perusteella teurastamot voivat suunnitella 
eläinkuljetukset ja teurastukset siten, että terveet siat eivät saa tartuntoja sairaista sioista.  

Edellä kuvatuista järjestelmistä Naseva ja Eviranet on kaikkien Oulunkaaren eläinlääkäreiden 
käytössä ja Tarkkari / Oiva-sovellus alkutuotannon hygieniatarkastuksia tekevien 
eläinlääkäreiden käytössä. Osa eläinlääkäreistä on ottanut käyttöön myös 
Eläintietojärjestelmän alkutuotannon hygieniavalvonnassa ja eläinsuojeluvalvonnassa 
käytettävien eläinluetteloiden saamiseksi. Tervekuu on johtavan eläinläääkärin ja Pudasjärvellä 
työskentelevän eläinlääkärin avustajan käytössä. Muut tietojärjestelmät ovat johtavan 
eläinlääkärin käytössä. Muut virkaeläinlääkärit voivat pyytää valvonnassa tarvitsemiaan tietoja 
johtavalta eläinlääkäriltä. Kaikkien tietojärjestelmien käyttöönotto kaikille eläinlääkäreille ei ole 
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tarkoituksenmukaista, koska käyttöliittymät ovat hankalia ja tiedon pyytäminen helpompaa. 
Toistaiseksi tiettyjä valvonnassa tarvittavia tietoja kuten nautaeläinluetteloita tai 
eläinkuljettajalupatietoja joudutaan pyytämään aluehallintovirastosta, josta ne ovat kuitenkin 
nopeasti saatavissa. 

Edellä mainittujen tietojärjestelmien lisäksi johtavan eläinlääkärin käytössä on Tervekuu-
ohjelma, jota käytetään eläinlääkäreiden suorittamaan elintarvikevalvontaan 
maidontuotantotilojen hygieniavalvonta mukaan lukien.  

Kaikkien eläinlääkäreiden käytössä Vaalan eläinlääkäriä lukuun ottamatta on lisäksi KliniQ-
potilasohjelma, jonka pilvipalvelussa sijaitseva tietokanta on kaikille eläinlääkäreille yhteinen 
myös sairaskäyntien osalta mikä on Suomessa edelleen poikkeuksellisen edistyksellistä 
monien eläinlääkäreiden käyttäessä edelleen henkilökohtaisia potilasohjelmia. Nautojen 
eläinlääkärihoitojen tiedot siirtyvät KliniQ:sta suoraan Nasevaan niillä tiloilla, jotka ovat tehneet 
valtuutuksen Naseva-tietoihinsa Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille. 
Nasevassa olevat hoitotiedot helpottavat tiloja ketjuinformaatiovaatimuksen täyttämisessä, 
jonka mukaan teurastettavien eläinten lääkitystiedot tulee toimittaa teurastamolle etukäteen. 
Teurastamot saavat tiedot suoraan Nasevasta. Johtava eläinlääkäri saa KliniQ:sta tiedot 
käyntimääristä raportointia varten. Vaalan eläinlääkäri käyttää eri ohjelmaa, josta nautojen 
eläinlääkärihoitojen tiedot eivät toistaiseksi siirry Nasevaan, ja toimittaa tiedot johtavalle 
eläinlääkärille erikseen. 

5. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ  
 

Hallintolaki edellyttää, että viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen 
tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian 
vaatimassa laajuudessa avustettava toista viranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän 
hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä. 
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Viranomaisten välisestä virka-avusta säädetään erikseen. Eläintautilaissa ja 
eläinsuojelulaissa on säännöksiä eri viranomaisten velvollisuuksista ilmoituksiin ja 
yhteistyöhön eläintauti- ja eläinsuojelutapauksissa.  

Eläinlääkäreiltä edellytetään ilmoitus toiselle viranomaiselle ainakin seuraavissa tapauksissa: 

- Ilmoitus vastustettavasta tai ilmoitettavasta taudista (tai tautiepäilystä) 
aluehallintovirastoon, ilmoituksen kiireellisyys riippuu taudista 

- Ilmoitus poliisille sen selvittämiseksi onko eläinsuojeluasiassa tapahtunut rikos. 
Oulunkaaren ympäristöpalveluissa kaikki eläinsuojelutarkastuskertomukset ja 
eläinsuojelupäätökset lähetetään tiedoksi poliisille, sillä tämä on koettu mahdollisen 
rikosprosessin käynnistämisen arvioimisen lisäksi tarkoituksenmukaiseksi 
valvontatiedon jakamiseksi toiselle asiaa mahdollisesti hoitavalle 
eläinsuojeluviranomaiselle; eläinsuojelutehtävä kohteeseen, jota on vasta valvottu 
virkaeläinlääkärin toimesta voi tulla poliisille hätäkeskuksen kautta 

- Ilmoitus zoonoosista eli eläimistä mahdollisesti ihmisiin tarttuvasta taudista tai sen 
epäilystä kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille 

Tavallisimpia toisen viranomaisen kanssa tehtävän yhteistyön muotoja ovat yhdessä 
aluehallintoviraston läänineläinlääkärin kanssa tehtävät eläinsuojelutarkastukset sekä 
poliisin antama virka-apu eläinsuojelutehtävässä. Virka-apu voi olla kyseisissä tehtävässä 
myös päinvastaista. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella yhteistyö poliisin kanssa on 
toiminut hyvin. Virkaeläinlääkärit todistavat tuomioistuimessa viran puolesta.  
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Yhteistyö ihmisten terveydenhuollon kanssa on kehittynyt, kun vuonna 2017 pidettiin 
elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvitystyöryhmän kokous, jossa käytiin läpi myös 
zoonoosien ilmoituskäytännön terveydenhuoltoon ja päinvastoin. 

Ohjausta voidaan antaa joko asiakkaan pyynnöstä tai osana valvontatehtävää, jolloin asiassa 
voi olla tarpeen antaa myös kehotuksia ja velvoittava hallintopäätös. 

Suurin osa asiakkaille annettavasta ohjaustarpeesta on liittynyt elintarvikesäädösten 
noudattamiseen perustettaessa eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevää laitosta tai 
ilmoitettavaa elintarvikehuoneistoa. Muuksi ohjaukseksi voidaan lukea esimerkiksi 
menettelyohjeiden antaminen asiakkaan tiedustellessa koiran tuontivaatimuksia ulkomailta.  

Ohjausta on ollut tarpeen antaa myös eläinten rekisteröinnissä ja merkitsemisessä sekä 
kuolleiden eläinten hävittämisessä. Kaikkien tuotantoeläinlajien pitäjien tulee rekisteröityä 
kyseisen eläinlajin pitäjäksi ja rekisteröidä pitopaikka kunnan 
maaseutuelinkeinoviranomaiselle, vaikka kyseessä olisi harraste-eläin. Lisäksi myös 
harrastenaudoilla, lampailla- ja vuohilla tulee olla aina korvamerkit. 

Oikea toimintatapa tuotantoeläinten raatojen hävittämisessä on seuraava: Raatokeräilyalueella 
raadot toimitetaan keräilyyn ja keräilyalueen ulkopuolella haudataan (säilytys peitettynä, ellei 
voi heti haudata). Tiettyjä kuten poron, hevosen tai alle vuoden ikäisen nautaeläimen raadon 
voi luovuttaa myös rekisteröidylle haaskapaikalla vietäväksi, ellei eläimellä ole lääkevaroaika. 
Lampaan käyttö haaskana sen sijaan on kielletty.  

Vaikka Evira on ohjeistanut lammas- ja nautatiloja raatojen oikeasta hävittämisestä 
eläinluettelolähetysten saatekirjeissä, raatojen hävittämiseen liittyvät puutteet ovat 
toimialueella niin yleisiä, että ohjeistusta pyritään saamaan eläinten pitäjille tekemällä 
aiheesta lehdistötiedote v. 2018 tai 2019. 

Toimivaltaiset viranomaiset noudattavat toiminnassaan suurta avoimuutta. Yleisöllä on oikeus 
tutustua toimivaltaisten viranomaisten valvontatoimia ja niiden tehokkuutta koskeviin tietoihin 
sekä valvontaraportteihin (Valvonta-asetus (EY) N:o 882/2004). Viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta säädetään myös julkisuuslaissa (621/1999). 
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Monet valvontaan liittyvät asiakirjat ovat julkisia. Oulunkaaren ympäristöpalvelut antaa julkisia 
asiakirjoja pyynnöstä.  Haastattelupyyntöihin pyritään vastaamaan myöntävästi, ellei asia ole 
laajuudeltaan sellainen että tiedotusvastuu on siirretty alueelliselle (aluehallintovirasto) tai 
keskusviranomaiselle (Evira). Eläinlääkintähuollon viestinnän vastuuhenkilö on johtava 
eläinlääkäri ja varahenkilö ympäristöjohtaja. Eläinlääkärit voivat ohjata asiakirja- ja 
haastattelupyynnöt viestinnän vastuuhenkilölle. Tiedostuskanavina voidaan tilanteesta 
riippuen käyttää kuntien ilmoitustauluja, kuntien internetsivuja ja sanomalehtiä. 
Erityistilanneviestintä on kuvattu Oulunkaaren ympäristöpalveluiden erityistilanne- ja 
valmiussuunnitelmassa. 

6. MAKSUT 
 

Kunta voi periä nk. klinikkamaksun kunnan järjestämistä toimitiloista ja työvälineistä sekä 
avustavan henkilökunnan palkkauksesta aiheutuvista kustannuksista, kun eläimiä 
hoidetaan eläinlääkärin vastaanotolla. (ElhL 21 §)   
 
Kunta voi osallistua peruseläinlääkäripalvelusta ja kiireellisestä eläinlääkärinavusta 
kotieläimen omistajalle tai haltijalle aiheutuneisiin kustannuksiin. (ElhL 22 §)  

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan ja kunnallisiin eläinlääkäripalveluihin 
liittyvistä maksuista ja korvauksista on säädetty eläinlääkintähuoltolain 5. luvussa ja 
eläinlääkintähuoltoasetuksen (1031/2009) 3 §:ssä.  
 
Eläintautilakiin perustuvista kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista säädetään maa- 
ja metsätalousministeriön asetuksessa kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista 
(1012/2013). 

Eläintautilakin perustuvia maksullisia suoritteita ovat mm. lampaiden maedi-visna-ohjelman 
mukainen näytteenotto/tarkastus tai kalojen BKD-ohjelman mukainen tarkastus sekä 
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useimmat sivutuotevalvonnan tarkastukset (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 
kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista 1587/2015). 

 

6.1. KLINIKKA- JA LAITEMAKSUT 

 

Oulunkaaren ympäristölautakunnan hyväksymät klinikka- ja laitemaksut ovat seuraavat 
(hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %). Eläinlääkäri veloittaa maksut asiakkaalta oman 
palkkiolaskelmansa yhteydessä, ja kunta laskuttaa klinikka- ja laitemaksut kootusti 
eläinlääkäriltä. 

 

1.1.2016 alkaen voimassa olevat maksut (OULYMP § 48 1.12.2015): 

Klinikkamaksu     7,50 € 

Klinikkamaksu, uusintakäynti    5,00 € 

Klinikkamaksu, rokotuskäynti    2,50 € 

Laitemaksu, röntgenlaite     25 € 

Laitemaksu, ultraäänilaite    10 € 

Laitemaksu, hematologian analysaattori   7 € 

Laitemaksu kuivakemian analysaattori   5 € / arvo 

Laitemaksu, lisähappigeneraattori    5 € 

Laitemaksu, hammasultraääni/-pora    8 € 

Laitemaksu, kipsisaha     5 € 

Laitemaksu, tähystin     5 € 

Laitemaksu, imulaite     5 € 

Laitemaksu, 1.1.2016 jälkeen hankitut yli 350 € arvoiset laitteet tai instrumentit 5 € 
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Edelllä mainitut klinikka- ja laitemaksut eivät ole voimassa Vaalan ja Utajärven vastaanotolla 
lukuun ottamatta kuivakemian analysaattoria koskevaa laitemaksu perusteena ko. 
vastaanottojen alhainen varustelutaso ja se, ettei niissä työskentele eläinlääkärin avustajaa. 
 

Eläinlääkäripäivystyspuhelinnumeroon soittaminen  2,99 € / min + 
pvm/mpm 

 
Oulunkaaren ympäristölautakunta tehnee vuoden 2018 alussa uuden klnikka- ja laitemaksuja 
koskevan päätöksen, sillä käyttöön on tulossa uusia laitteita. Maksujen tasoon ei esitetä 
muutoksia. 
 
Eläinlääkärit veloittavat antamastaan hoidosta eläimen omistajalta kunnallisen 
eläinlääkäritaksan mukaisesti. Yleisimpien toimenpiteiden hinnasto on nähtävänä 
eläinlääkärivastaanoton seinässä. 

 

6.2. SUBVENTIOT 

 

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella on käytössä subventiot muualla paitsi Yli-Iin 
suualueella. Subventiot tarkoittavat sitä, että kunta maksaa osan hyötyeläimen hoidosta 
aiheutuneista kustannuksista eläinlääkärille eläimen omistajan puolesta. 1.1.2018 
Oulunkaaren ympäristöpalveluilla olevat tiedot voimassaolevista subventioista: 

Omavastuut, joiden ylittävän osan maksaa kunta:  
 

Käyntimaksusta:  Kilometrikorvauksesta:  Toimenpiteestä:  

Pudasjärvi   40,00 / 60,00 / 80,00 *  20,00   30,00  
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Ii   ei subventoida  6,75 **   ei subventoida  

Vaala   15 km mukainen käyntim. 30 km muk. km-korvaus  ei 
subventoida  

Utajärvi   30 km mukainen käyntim. 60 km muk. km-korvaus  ei 
subventoida  
 

Kunta maksaa korotukset:  Kunta maksaa arvonlisäveron 
subventoidusta:  

Pudasjärvi   kyllä   kyllä  

Ii  korotuksia ei tule ei  

Vaala   kyllä   kyllä  

Utajärvi   kyllä   kyllä  

Siikalatva  kyllä  kyllä 

Pyhäntä  kyllä  kyllä 
 

* Virka-aikana / 50 % -korotuksen aikana / 100 % -korotuksen aikana  

** 15 km:n kilometrikorvausta vastaava summa, vuonna 2018 eläinlääkärin kilometrikorvaus 
0,45 €.  
 

6.3. ELÄINTAUTILAIN MUKAISET KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN MAKSULLISET SUORITTEET 

 

Seuraavassa on lueteltu kunnaneläinlääkärin maksulliset suoritteet (Maa- ja 
metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista 1587/2015, 
löytyy internetistä osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151587).  

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151587
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Suorite Euroa 

1   
Pakolliseen terveysvalvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto 
(ETL 8 § 2 momentti) 

200,00 

2   
Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa 
näytteenotto (ETL 9 §) 

200,00 

3     
Eläinten sperman keräys- tai varastointitoiminnan taikka alkioiden keräys- tai 
tuotantotoiminnan valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto 
(ETL 54 § 2 momentti) 

200,00 

4   
Lokeron valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 42 § 
1 momentti) 

200,00 

5   
Karanteenin valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 57 § 
3 momentti) 

200,00 

6  
Virallinen terveystodistus tai eläinlääkintötodistus (ETL 36 § 1 momentti 6 
kohta, 41 § 3 momentti, 64 § 3 momentti tai 71 § 1 momentti) 

50,00 

 - kunnaneläinlääkärin tarkastuskäynnin perusteella annetuista todistuksista 
peritään kuitenkin yhteensä vähintään 

200,00 

7     
Eläinten tai tuotteiden maan rajat ylittäviin siirtoihin hyväksyttyjen toimijoiden 
valvontaan liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 67 §) 

200,00 

8     
Hyväksyttyjen kuljetusajoneuvojen desinfiointipaikkojen ja kuljetussäiliöiden 
vedenvaihtopaikkojen valvontaan liittyvä tarkastus (ETL 76 § 3 momentti) 

200,00 

9 Tuberkuliinitestaus tarkastuksen yhteydessä 200,00 

10 Sivutuotelain valvontaan liittyvä tarkastus (Sivutuotelaki 45 §) 200,00 

11 Sivutuotealanlaitoksen ja toimijan rekisteröinti (Sivutuotelaki 35 §) 65,00 

12 Sivutuotealanlaitoksen hyväksyntätarkastus (Sivutuotelaki 35 §) 200,00 
 - sivutuotealanlaitoksen hyväksyntä 80,00 

13 Lupa ruokkia eläintarhaeläimiä luokan 1 sivutuotteilla (Sivutuotelaki 8 §) 50.00 
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14 
Lupa käyttää luokan 1 ainesta tutkimuksellisiin ja muihin erityistarkoituksiin 
(Sivutuotelaki 12 §) 

50,00 

15 
Säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvaan ylimääräiseen valvontaan 
liittyvä tarkastus ja tarvittaessa näytteenotto (ETL 99 §:n 4 momentti, 
sivutuotelaki 59 §:n 3 momentti) 

200,00 

 

7. VALVONNAN TOIMEENPANO  

 

Kunnat järjestävät valtion vastuulla olevien eläintautien vastustamista ja eläinsuojelua 
koskevien tehtävien hoitamisen. Kunnille maksetaan näistä valvontatehtävistä todellisia 
kustannuksia vastaava korvaus valtion varoista. 

Valtion vastatessa kunnaneläinlääkäreiden suorittaman eläintauti- ja eläinsuojeluvalvonnan 
kustannuksista, elintarvikevalvonta – mukaan lukien alkutuotantilojen hygieniatarkastukset – 
on kuntien järjestämisvastuulla. Useimmat elintarvikevalvonnan toimenpiteet ovat toimijalle 
maksullisia eli kunta voi laskuttaa valvonnasta aiheutuvat kustannukset toimijalta. 

Valvontakohteiden määrät, mahdolliset hyväksymismenettelyt, tarkastusten suunnittelu ja 
toteutus, mahdollinen näytteenotto, hallinnolliset pakkokeinot sekä valvonnan toteutumisen 
seuranta ja raportointi on kuvattu jäljempänä kunkin valvonnan osa-alueen yhteydessä. 
Kaikkea sellaiseen toimintaan, jota alueella ei ole, liittyvää valvontaa ei ole kuvattu. Tällaista 
olisi esimerkiksi tietty eläinten keinolliseen lisääntymisen liittyvä toiminta ja sivutuotealan 
laitokset. Valvontojen kokonaistilanne käydään läpi säännöllisesti johtavan eläinlääkärin 
toimesta, joka lähettää tarkastuspyynnöt muille eläinlääkäreille. Lisäksi valvontojen tilannetta 
käydään läpi 1-2 kertaa vuodessa järjestettävässä eläinlääkintähuollon palaverissa. 
Alkuvuonna 2018 on suunniteltu aloitettaviksi kuukausittaisen eläinlääkintähuollon Skype-
palaverit. Myös aluehallintovirasto seuraa tiettyjen tarkastusten toteutumista ja voi muistuttaa 
niistä. 
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Virallisten näytteiden, joita valvontaan liittyvät näytteet ovat, tutkimiseen tulee käyttää Eviran 
hyväksymiä laboratorioita. Luettelo hyväksytyistä laboratorioista löytyy Eviran internetsivuilta 
osoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/laboratoriopalvelut/eviran-
hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyt-laboratoriot/  

 

8. ELÄINTEN TERVEYDEN VALVONTA  

 

Eläinten terveyden valvonnalla tarkoitetaan lakisääteisesti vastustettavien tarttuvien 
eläintautien esiintymisen valvontaa ja leviämisen estämiseen ja/tai tartunnan hävittämiseen 
liittyviä toimia. Useat tarttuvatkaan taudit eivät ole lakisääteisesti vastustettavia, jolloin 
tautitapausten hoitaminen on tavanomaista peruseläinlääkäripalveluun kuuluvaa praktiikkaa. 

Tautia vastustetaan lakisääteisesti yleensä silloin, kun kyseessä on uusi tai vakava eläintauti, 
joka voi aiheuttaa kotieläintuotannolle suuria tappioita ja jota ei esiinny yleisesti. 
Lakisääteisesti vastustetaan usein myös zoonooseja eli eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja. 

Lakisääteisesti vastustettavat eläintaudit jaetaan 1) helposti leviäviin, 2) vaarallisiin ja 3) 
valvottaviin eläintauteihin. Lisäksi on ilmoitettavia eläintauteja. Muut taudit, kuten 
utaretulehdus tai poikimahalvaus, luokitellaan muihin eläintauteihin. Yksityiskohtainen 
tautiluokitus löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustamine
n+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/ 

Lisätietoja Suomen eläintautitilanteesta löytyy Eviran julkaisusta Eläintaudit Suomessa 2016 
internetosoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-
evirasta/julkaisut/elaimet/julkaisusarjat/elaintaudit-suomessa-2016/  

Taudin lakisääteisesti vastustettavaksi tekeminen on osin poliittinen päätös, sillä lakisääteinen 
vastustaminen aiheuttaa kustannuksia veronmaksajille. Niiden tautien, joita ei vastusteta 
valtion varoin, kustannukset, jäävät elinkeinon maksettaviksi. Harvojen eläintautien varalta on 

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/laboratoriopalvelut/eviran-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyt-laboratoriot/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/laboratoriopalvelut/eviran-hyvaksymat-laboratoriot/hyvaksytyt-laboratoriot/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustaminen+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustaminen+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elaimet/julkaisusarjat/elaintaudit-suomessa-2016/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/julkaisut/elaimet/julkaisusarjat/elaintaudit-suomessa-2016/
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olemassa vakuutuksia. Salmonella on esimerkki tällaisesta taudista, ja meijerit ja teurastamot 
ovat vakuuttaneet asiakastilojaan ryhmävakuutuksin taudin varalta. 

Uusia ongelmallisimpia ja myös Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella esiintyviä 
eläintauteja, joita ei vastusteta valtion varoin ovat Mycoplasma bovis –hengitystietulehdus- 
sekä sorkkavälin ajotulehdustartunnat. Elinkeino on luonut Mycoplasma boviksen 
hallitsemiseksi oman vastustusohjelman, joka on viranomaistoiminnasta erillään. Lisätietoja 
ohjelmasta löytyy internetosoitteesta http://www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis-ohjeita 
Selvästi eniten tappioita lypsykarjataloudelle aiheutuu edelleen kuitenkin utaretulehduksesta. 

Lisätietoja tarttuvista eläintaudeista sekä ohjeita estää ja/tai ja hallita tartuntaa, löytyy 
Eläintautien torjuntayhdistyksen internetsivuilta osoitteesta http://www.ett.fi  

Merkittävin eläintauti, jonka leviämistä Suomeen pelätään, on afrikkalainen sikarutto. Toinen 
virustauti, josta Suomi on ollut huolissaan, on korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, jota 
todettiin vuonna 2017 Suomessa, mutta ei tuotantosiipikarjassa. 

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt mm. Virossa laajalle, ja Suomeen levitessään taloudelliset 
tappiot maataloudelle ja teollisuudelle voisivat olla erittäin suuret. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden alueella on vain muutama sika- ja villisikatiloja, joten vahingot tällä 
alueella rajoittuisivat enintään näille tiloille. Villisikatiloille velvoitteita aiheuttaa sikojen 
ulkonapitokielto 1.6.2018 alkaen. Vaihtoehtona on vahvistaa olemassa olevaa aitaa esimerkiksi 
kaksinkertaisella sähköaidalla, mihin valtio on myöntänyt avustusta. 

Myös siipikarjatiloja on alueella vain yksittäisiä, mutta harrastelijapitopaikkoja arviolta useita 
kymmeniä, ja siipikarjan ulkonapitokielto ajalla 1.3.-31.5. tai vaatimus tiheällä verkolla katetusta 
tarhasta voi edellyttää eläintenpitäjiltä toimenpiteitä.  Sikojen ulkonapidosta 1.6.2018 alkaen tai 
lintujen ulkonapidosta vuosittain 1.3.-31.5. välisenä aikana tulee tehdä kirjallinen ilmoitus 
kunnaneläinlääkärille. 

Metsästäjiä ja kuntalaisia pyydetään ottamaan yhteyttä kunnaneläinlääkärin näytteenoton 
järjestämiseksi, mikäli he löytävät kuolleen tai sairaan villisian tai useita kuolleita lintuja.  

http://www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis-ohjeita
http://www.ett.fi/
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Yllättäen Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella todettiin loppuvuodesta 2017 kalojen 
verta muodostavan kudoksen kuoliotautia (IHN) ensimmäistä kertaa pohjoismaissa. Taudin 
hävittämis- ja seurantatoimet tulevat työllistämään Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
eläinlääkäreitä ainakin vuosina 2018-19. Lisätietoja IHN-taudista internetosoitteesta 
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-
ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/  

Ajankohtainen tieto eläintaudeista ja ohjeita löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/  

 

8.1. TILOJEN TAUTISUOJAUS 

 

8.1.1. KULKU ELÄINSUOJIIN 

 

Tilojen tautisuojaus on keskeisessä roolissa hallittaessa tarttuviin eläintauteihin liittyvää riskiä. 
Monella karjatilalla eläinlääkäri, seminologi, eläinkuljetusauton kuljettaja tai naapurin isäntä 
saavat mennä eläintiloihin omilla saappaillaan. Useat taudinaiheuttajat leviävät etenkin 
ulosteen välityksellä saappaissa, joten tilan saappaiden käytön vaatiminen kaikilta eläintiloissa 
käyviltä on tautisuojauksen ensimmäinen askel. Korkeampaa tautisuojaustasoa ylläpitävät 
voivat vaatia myös tilan haalarin käyttöä. Esimerkiksi hengitystietulehdus- tai ripuliepidemian 
aikana, voi olla perusteltua, että eläinlääkärikin jättää laukkunsa autoon ja ottaa karjasuojaan 
vain välttämättä tarvittavat tavarat. 

Karjasuojan ulko-oveen olisi hyvä kiinnittää kyltti, jolla vaaditaan käyttämään tilan saappaita ja 
/ tai tilan haalaria. Näin esimerkiksi eläinlääkäri tai seminologi tietää pukeako omat varusteet 
vai käytetäänkö tilan varusteita. Ainakin osa tuotantotappioita alueellamme aiheuttaneista 
ripuli- ja hengitystie-epidemioista olisi todennäköisesti vältetty, jos karjasuojiin saisi mennä 
vain tilan saappaissa ja suojavaatteissa. Teuraaksi lähtevät eläimet kannattaa noudettaessa 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/tarttuva-lohikalojen-ihn-virus-suomessa/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/
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mahdollisuuksien mukaan viedä ulos eläintiloista tilan väen toimesta, jolloin 
eläinkuljetusauton kuljettajan ei tarvitse käydä karjasuojassa. 

Tilatason tautisuojausohjeet löytyvät Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n internetsivuilta 
osoitteesta http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus  

Eläintautilain 441/2013 7 § mukaisesti: 

Pitopaikan suojaaminen eläintaudeilta 

Pitopaikasta vastuussa oleva toimija on velvollinen huolehtimaan pitopaikan toimintaan 
nähden riittävistä menettelytavoista, joilla vastustettavien eläintautien leviämistä pitopaikkaan 
voidaan ennaltaehkäistä. Jos pitopaikka on elintarvikelaissa tarkoitettu alkutuotantopaikka, 
toimijan tulee lisäksi laatia kirjallinen kuvaus menettelytavoista. 

Elintarvikelaissa tarkoitetun alkutuotantopaikan toimijan laatima kirjallinen kuvaus 
menettelytavoista pitopaikan suojaamiseksi eläintaudeilta tarkastetaan alkutuotantotilan 
hygieniatarkastuksen, salmonellan pakollisen terveysvalvonnan viranomaiskäynnin, 
kalanviljelylaitosten tarkastuskäynnin sekä todetun tai epäillyn eläintaudin johdosta tehtävän 
epidemiologisen selvityksen yhteydessä. Käytännössä tuotantoeläintiloilta edellytetään 
vähintään tilan jalkineiden olemassaoloa vierailijoille (myös eläinlääkärille). Kyseinen 
kirjallinen tautisuojausosuus olisi käytännössä luontevaa sisällyttää elintarvikelain 
edellyttämään omavalvonnan kuvaukseen. 

Kotieläintilojen kannattaa myös huomioida, että meijerin tai teurastamon ottaman 
salmonellavakuutuksen suojeluohjeet voivat edellyttää vierailijoiden käyttävän tilan 
jalkineiden lisäksi myös tilan suojavaatteita. Salmonellavahingon sattuessa vakuutusyhtiö voi 
evätä tilalle maksettavia korvauksia, mikäli suojeluohjeita ei ole noudatettu. Myös eläinlääkärin 
olisi perusteltua aina pukea tilan jalkineet ja suojavaatteet, mikäli sellaiset ovat tarjolla, 
edellyttäen että ne ovat asianmukaiset mm. työsuojelun näkökulmasta. 
Terveydenhuoltokäynnit ovat hyvä tilaisuus antaa opastusta tautisuojausasioista ilman, että 
puutteista tulee seuraamuksia. 

http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus
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8.1.2. ELÄINLIIKENNE 

 

Kaikista emolehmä- ja lypsykarjaan ostettavista eläimistä suositellaan vaadittavan, ja 
vakuutuksen suojeluohjeet voivat myös edellyttää, myyjältä enintään kaksi kuukautta vanha 
hyväksyttävä salmonellatodistus. Salmonellatodistusta suositellaan myös ostettaessa eläimiä 
muiden eläinlajien pitokarjoihin. 

Lisäksi naudoista on varminta pyytää lähtötilalta lähtötilan eläinlääkärin tekemä juuri kyseisiä 
eläimiä koskeva Eläintautien torjuntayhdistyksen (ETT) mallin mukainen terveystodistus, jonka 
eläinlääkäri voi täyttää Nasevassa. Toiseksi paras menettely on edellyttää, että myyjätilalle on 
tehty Naseva-terveydenhuoltokäynti enintään 3 kuukautta sitten, ja että myyjätila toimittaa 
käynnin perusteella Nasevasta saatavan Terveystilanne-raportin. Tämä raportti ja/tai juuri 
myytäviä eläimiä koskeva terveystodistus on ainoa keino hallita esimerkiksi riskiä saada 
nautatilalle sorkkavälin ajotulehdus -tartunta.  Haluttaessa olla niin varma kuin mahdollista, 
ettei ostonautojen mukana tule Mycoplasma bovis –tartuntaa, tulee myyjätilan kuulua taudin 
vastustusohjelman A-tasolle. 

Vain lihantuotantotiloille, joilta kaikki eläimet päätyvät säännöllisesti teuraaksi, kannattaa 
ostaa eläimiä ilman em. suositusten täyttymistä.  

Ohjeet kotimaan eläinkauppaan ovat seuraavat lypsykarja- ja emolehmätilalla: 

- Osta vain Naseva-tilalta, tarvittaessa pyydä kuulumatonta tilaa liittymään 
- Älä osta väli- tai loppukasvattamosta 
- Myyjätilalla viimeisimmästä Naseva- eli terveydenhuoltokäynnistä on kulunut enintään 

3 kuukautta. Mikäli näin on, ja et halua turvallisuutta lisäävää eläinlääkärin eläimistä 
nimenomaisesti laatimaa terveystodistusta, pyydä myyjää luomaan Nasevassa sinulle 
sähköisesti allekirjoittamansa Terveystilanneraportti. 
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- Jos haluat eläimiä koskevan Terveystodistuksen, pyydä myyjän tilaamaan eläinlääkäri 
tekemään se ja tallentamaan todistus Nasevaan, josta myyjä voi toimittaa sen ostajalle. 
Eläinkauppa on aina turvallisempaa terveystodistuksen kera. 

Tämän lähtökohdan jälkeen varmista vielä seuraavat asiat (Eläintautien torjuntayhdistyksen 
pelisäännöt vastuulliseen eläinkauppaan lypsy- ja emolehmätilalle): 

Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun olet 
varmistanut, että ostettavat eläimet, niiden lähtökarja 
ja pitopaikka täyttävät seuraavat vaatimukset: 
 
1. Kuljetuksissa ei ole eläimiä, joiden terveysstatus 
on tuntematon. 
2. Eläimillä ei ole sairauden oireita. 
3. Ostettavista eläimistä on alle 2 kk vanha kielteinen 
salmonellatutkimustulos. 
4. Jos lähtökarjassa on todettu utare- tai hengitystietulehduksia, 
niiden aiheuttajat on tutkittu. Str. 
agalactiae ja M. bovis -tartuntoja ei ole todettu. 
5. Pitopaikassa ei ole terveydenhuoltokäynneillä 
todettu M. bovis -tartunnan, paratuberkuloosin, 
tai tartunnallisten sorkkasairauksien oireita. Pälvisilsan 
oireita ei ole todettu viimeiseen 3 vuoteen. 
6. Pitopaikassa ei ole havaittu tarttuvia suolisto- ja 
hengitystiesairauksien oireita viimeisen kuukauden 
(1 kk) aikana. 
7. Jos tartuntoja on todettu, ETT:n saneeraus- tai 
riskinhallintaohjeita 
on noudatettu. 

Myydessäsi eläimiä: 
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1. Varmista, että edellisestä terveydenhuoltokäynnistä 
on kulunut aikaa korkeintaan 3 kuukautta. 
2. Toimita ostajalle Nasevasta sähköisesti allekirjoittamasi 
terveystilanne-raportti, jolla vakuutat 
karjan terveydentilan säilyneen ennallaan 
viimeisimmän terveydenhuoltokäynnin jälkeen. 
3. Ostajan pyytäessä toimita hänelle eläinlääkärin 
todistus pitopaikan eläinten ja/tai ostettavan 
eläimen terveydentilasta. 
4. Eläin/eläimet siirretään vasta sen jälkeen, kun 
ostaja on käynyt raportin läpi. Huolehdi, ettei 
kuljetuksissa ole eläimiä, joiden terveysstatus 
on tuntematon. 
5. Jos tilallasi on todettu EHEC, noudata laadittua 
riskinhallintasuunnitelmaa. 
6. Torju ulko- ja sisäloiset tarpeen vaatiessa tai 
ostajan toivomuksesta ennen eläinten siirtoja. 

Eläinlääkärin tulee kiinnittää erityistä huomiota, ettei laadi ”terveen” terveystodistusta, mikäli 
karjassa on ollut selvä epäily sorkkavälin ajotulehduksesta, Mycoplasma boviksesta tai 
pälvisilsasta. Terveystodistuksessa tulee selvästi käydä ilmi, jos tilalla epäillään tai on todettu 
tautia.  

Naseva-käynnillä tulee käyntitulosteelle kirjata näitä tauteja koskevat epäilyt. Jos eläinlääkäri 
havaitsee karjassa sairaskäynnillä esimerkiksi hengitystie- tai ripuliepidemian, tulee hänen 
pyrkiä laittamaan tilalle Nasevaan erityistilannemerkintä myös tilalle siitä kertoen, mikäli 
hänellä on siihen Nasevassa valtuutus. Ellei valtuutusta ole, tulee tilaa ohjeistaa laittamaan 
eritysitilannemerkintä Nasevaan itse ja ilmoittamaan asiasta lisäksi myös 
seminologitilauskeskukseen ja meijerin maidonkeräilyyn sekä muille mahdollisille 
vierailijoille. 
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Myös eläinnäyttelyihin osallistumiseen liittyy riskejä. Ohje riskinhallinnasta löytyy 
internetosoitteesta https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-
ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15326_8_ohje_elainnayttelyt.pdf  

 

8.2. TOIMINTA VASTUSTETTAVAA ELÄINTAUTIA EPÄILTÄESSÄ 

 

Mikäli tilalla epäillään vastustettavaa eläintautia, tilan tulee ottaa yhteyttä virkaeläinlääkäriin. 
Ennen lisäohjeiden saamista tulee välttää kaikkea ihmis- ja eläinliikennettä tilalle tai sieltä pois 
tai maidon kuljettamista pois tilalta. Epäily vastustettavasta eläintaudista voi syntyä myös 
eläinlääkärin toimesta sairasmatkan löydösten perusteella tai laboratorionäytteen vastauksen 
perusteella. Eläintaudeista ilmoittaminen on kuvattu Eviran internetsivuilla osoitteessa 
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-
valvonta/elaintaudeista-ilmoittaminen/  

Eläinlääkäreillä on autossa mukanaan ensivaiheen toimintaohjeet epäiltäessä helposti 
leviävää eläintautia. Eläintaudista riippuen taudin vastustustoimenpiteet voidaan tehdä osin 
tai kokonaan valtion kustannuksella. Korvauksia voidaan evätä tai alentaa, mikäli 
eläintautilainsäädäntöä on rikottu. 

Vastustettavista ja ilmoitettavista eläintaudeista tulee ilmoittaa aluehallintovirastoon 
eläinlääkäreiden toimesta. Ilmoitusaikataulu riippuu taudista. Lisäksi useista zoonooseista on 
ilmoitusvelvollisuus kunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Eläinlääkärit voivat tehdä 
ilmoitukset johtavalle eläinlääkärille, mikäli hän on viivytyksettä tavoitettavissa. Johtava 
eläinlääkäri huolehtii ilmoitukset eteenpäin. Tautien luokittelun ja ilmoitusaikataulun 
eläinlääkärit voivat tarkistaa internetosoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustamine
n+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/ 

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15326_8_ohje_elainnayttelyt.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15326_8_ohje_elainnayttelyt.pdf
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeista-ilmoittaminen/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/elaintaudeista-ilmoittaminen/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustaminen+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintautien+vastustaminen+ja+valvonta/elaintautien+luokittelu/
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Eläintautiepidemia voi edellyttää poikkeavia järjestelyitä, kun osa eläinlääkäreistä tarvitaan 
taudinvastustoimenpiteisiin. Toimintatapa on kuvattu Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
erityistilanne- ja valmiussuunnitelmassa. 

 

8.2.1 VALMIUSELÄINLÄÄKÄRIT 

 

Osa eläinlääkäreistä on nimetty valmiuseläinlääkäreiksi. He saavat säännöllisesti 
lisäkoulutusta tarttuvien eläintautien vastustustoimenpiteistä. Tarttuvien eläintautien 
vastustoimenpiteisiin ryhtyvät ensisijaisesti valmiuseläinlääkärit. Oulunkaaren johtava 
eläinlääkäri on nimetty valmiuseläinlääkäriksi, ja tavoitteena on että jokaisella 
ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella yksi eläinlääkäreistä olisi nimetty 
valmiuseläinlääkäriksi. Jokaisen virkaeläinlääkärin tulee kuitenkin kyetä noudattamaan 
helposti leviävien eläintautien ensivaiheen toimintaohjeita, sillä tautiepäily voi tulla kenen 
tahansa virkaeläinlääkärin eteen ja hoidettavaksi. 

 

8.2.2. TOIMINTA TODETTAESSA EHEC 

 

EHEC eli STEC on ilmoitettava eläintauti, mutta se käsitellään tässä yhteydessä taudin 
eläinlääkärille ja toisaalta tilalla aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi. EHEC on nautojen ja 
muiden märehtijöiden ruoansulatuskanavassa esiintyvä kolibakteeri, jota voi ajoittain erittyä 
eläimen ulosteeseen. EHEC aiheuttaa ihmiselle tautia. EHECiä löydetään silloin tällöin 
teurastamoissa otetuissa seurantanäytteenotoissa. Tieto löydöksestä tulee 
kunnaneläinlääkärille aluehallintovirastosta.  Tiedon saatuaan suoritetaan näytteenotto- ja 
taudinhallintatoimenpiteitä. Toimenpiteet suoritetaan myös silloin, kun ihmisen EHEC-
tartunnan epäillään olevan peräisin kyseisestä pitopaikasta. Johtava eläinlääkäri pitää kirjaa 
siitä, että tarkastuskäynnit tulevat suoritetuiksi ajallaan. 
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Toimintaohjeet löytyvät osoitteesta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/naudat-ja-biisonit/ehec/  

 

8.3. PAKOLLISET TERVEYSVALVONTAOHJELMAT 

 

Pakollisia terveysvalvontaohjelmia ovat siipikarjan salmonellavalvontaohjelma ja sellaiseksi 
voidaan luokitella myös vesiviljelylaitosten terveyslupaan liittyvä pakollinen kalatautivalvonta. 
Terveyslupa on kalankasvatuksen edellytys useimmissa tapauksissa. 

Muuta pakollista terveysvalvontaa ovat sperman keräysasemalle tilalta myytävien 
sonnivasikoiden ja maidontuotantotilan yhteydessä olevan raakamaitoa myyvän 
elintarvikehuoneiston salmonellavalvonta. Tarvittaessa, mikäli näytteitä ei ole otettu tai 
tutkimustuloksia toimitettu kunnaneläinlääkärille, pitopaikkaan voidaan suorittaa maksullinen 
tarkastus. 

Salmonellavalvontavaatimus ei koske raakamaidon myyntiä osana alkutuotannon toimintaa. 
Alkutuotannon toiminnaksi kuuluvana raakamaitoa voi myydä suoraan kuluttajalle enintään 
2500 litraa vuodessa.  

Vuonna 2016 astui voimaan elintarvikelainsäädännön helpotus koskien mm. tilalla ilmoitetussa 
elintarvikehuoneistossa teurastetun tarkastamattoman siipikarjanlihan toimittamista 
vähittäismyyntiin. Kuluttajien suojelemiseksi salmonellalta tällaisen broileri- tai 
kalkkunakasvattamon tulee kuulua pakolliseen salmonellavalvontaohjelmaan. Toimijan ei 
tarvitse enää toimittaa pakollisiin salmonellavalvontaohjelmiin liittyviä tutkimustuloksia 
kunnaneläinlääkärille, sillä laboratoriolla on ilmoitusvelvollisuus positiivisesta löydöksestä. 

 

8.3.1. SIIPIKARJAN SALMONELLAVALVONTAOHJELMAN MUKAINEN TARKASTUS 

 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/naudat-ja-biisonit/ehec/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/naudat-ja-biisonit/ehec/
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Kanojen salmonellavalvontaohjelmaan kuuluminen on pakollista, kun munia toimitetaan 
muualle kuin vain yksityistaloudessa käytettäviksi. Ohjelma koskee myös broilereita, 
kalkkunoita ja hautomoita, mutta tällaista toimintaa ei alueella toistaiseksi ole.  

Samaan salmonellavalvontaohjelmaan tulee kuulua myös, kun broilereita ja kalkkunoita 
teurastetaan tilalla alkutuotantopaikan yhteydessä elintarvikeketjuun toimitettaviksi. 
Toiminnasta on muistettava tehdä myös elintarvikehuoneistoilmoitus. 

Tarkastuksen kulku ja salmonellavalvontaohjelman vaatimukset käyvät ilmi 
tarkastuslomakkeesta ja sen liitteenä olevasta ohjeesta. Lomake ja ohje löytyvät 
internetosoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-
ohjeet/salmonellavalvonta/ 

Samasta osoitteesta löytyy myös lomake ”Ilmoitus tilalle saapuneesta parvesta”, jolla 
ilmoitetaan uusien lintujen tulosta ja samalla liitytään salmonellavalvontaohjelmaan. 
Toimintaa aloitettaessa tulee lisäksi muistaa muut vaadittavat ilmoitukset, joista kerrotaan 
tämän suunnitelman kohdassa 9. Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta. 

Terveysvalvontaohjelmaan kuuluva tarkastuskäynti on maksullinen. Vuoden 2018 alussa 
ohjelmaan kuuluu yksi siipikarjatila. V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
eläinlääkäreille tulevan 1-2 tarkastus- ja näytteenottokäyntiä vuodessa. 

 

8.3.2. KALATAUTIVALVONTATARKASTUS 

 

Ennen kalankasvatustoiminnan aloittamista toimijan on syytä varmistaa terveysluvan tarve. 
Lisätietoja vesiviljelylaitoksen terveysluvasta löytyy internetosoitteesta 
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-
valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/  

Edellä mainitusta osoitteesta löytyvät myös kaikki laitoksille myönnetyt terveysluvat. Toimijat 
voivat hyödyntää terveysluvissa olevia tietoja tautien esiintyvyydessä lähtölaitoksella 

https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/


ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 42 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

42 

hankkiessaan sukusoluja tai kaloja. Muihin vaadittavaan ilmoituksiin liittyen katso kappale 
Eläinten rekisteröinnin ja merkitsemisen valvonta. 

Vesiviljelylaitoksille tehdään säännöllinen tarkastus vastustettavien kalatautien varalta 1-4 
vuoden välein. Tarkastustiheyden ja suoritettavan näytteenoton määrittelee aluehallintovirasto 
lainsäädännön, Eviran ohjeistuksen ja kunnista saadun riskinarviointitiedon perusteella. 
Kohteen riskiä saada tarttuva kalatauti lisää mm. perkaamon läheisyys. 

Tarkastuksen kulku käy ilmi tarkastuskertomuslomakkeesta, joka löytyy nimellä 
”Vesiviljelylaitoksen tarkastuskertomus” internetosoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-
evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/ Samassa osoitteessa kohdassa ”Kalat ja 
ravut” olevista ohjeista ja lomakkeista ilmenevät keskeiset tarttuvien kalatautien hallintaan 
liittyvät ohjeet.  

Tarkastus, vastustettavien tautien varalta tehtävä näytteenotto ja näytteiden tutkiminen ovat 
maksuttomia. V. 2018 alussa valvonnan piirissä on 10 kalanviljelylaitosta. V. 2018-19 tarkastus- 
ja tai näytteenottojakäyntejä tehdään vuosittain noin 10 kpl. 

 

8.3.3. SCARAPIENÄYTTEENOTTO RAATOKERÄILYALUEEN ULKOPUOLELLA 

 
Vapaaehtoisen scrapie-ohjelman lakkaamisen seurauksena uutena asiana Pudasjärven ja Iin 
kunnissa, jotka eivät kuulu raatokeräilyalueeseen, yli 50 uuhen tilojen tulee huolehtia, että 
vuosittain vähintään yhdestä yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta lähetetään scrapie-näyte 
tutkittavaksi. Lampuri voi tilata eläinlääkärin ottamaan näytteen tai sopia lampaan pään 
käyttämisestä eläinlääkärin vastaanotolla näytteen ottamiseksi. Näytteenotto on lampurille 
maksutonta, mutta pakollista. Eläinlääkäri saa korvauksen valtion maksamana 
eläintautitehtävänä. Ohje eläinlääkärille löytyy internetosoitteeesta 
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-
terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf  

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf
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Halutessaan lampuri voi huolehtia pään lähettämisen tutkittavaksi kokonaisuudessaan itse. 
Ohje lampurille löytyy internetosoitteesta https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-
evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-
terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf  

V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan 10 
näytteenottokertaa vuodessa. 

8.3.4. POROJEN NÄIVETYSTAUTINÄYTTEENOTTO 

 
Sen varmistamiseksi, ettei Norjassa todettua porojen CWD-näivetystautia esiinny Suomessa, v. 
2018 alusta aloitetaan näytteenotot poroista. Alkavalla 3-vuotisella näytteenottokaudella on 
tarkoitus saada yhteensä 30 näytettä kunkin paliskunnan poroista. 
 
Porojen CWD- eli näivetystautinäytteitä tulee ottaa yli 12 kk ikäisistä itsestään kuolleista tai 
lopetetuista poroista, myös kolariporot käyvät. Poronomistajat voivat vaihtoehtoisesti lähettää 
pään itse Eviraan. Erona lampaan scrapie-näytteenottoon on, että pää on velvollisuus tuoda 
vastaanotolle näytteenottoa varten eikä valtio maksa käyntiä paikan päällä. Tuojan tulee viedä 
pää mukanaan. Kyseessä on valtion toimijalle maksuton eläintautivalvontatehtävä. 
 
Lisäksi CWD-näytteenottoa tehdään aluehallintoviraston tarkastuseläinlääkäreiden toimesta 
aluehallintoviraston valvomissa poroteurastamoissa kaikista hylätyistä yli 12 kk ikäisistä 
poroista.  
 
Lisätietoja CWD:stä internetosoitteesta https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-
elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/  
 
V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan 25 
näytteenottokertaa vuodessa. 

 

https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/15357_2_scrapie_seuranta_kerailyalueen_ulkopuolella_ell_2017_fi.pdf
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/hirvielainten-naivetystauti-cwd/
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8.4. VAPAAEHTOISET TERVEYSVALVONTAOHJELMAT 

 

Vapaaehtoisia terveysvalvontaohjelmia ovat lampaiden ja vuohien maedi-visna/CAE- ja -
valvontaohjelma sekä kalojen BKD-valvontaohjelma. Aluehallintovirasto myöntää ohjelmaan 
kuuluville tautivapauden astetta kuvaavan terveysluokan. Tarkastukset tehdään 
kunnaneläinlääkärin toimesta. Lisäksi on olemassa hirvieläinten vapaaehtoinen tuberkuloosin 
vastustamisohjelma, mutta tällaista toimintaa ei alueella ole. Lampaiden scrapie-ohjelma on 
lakkautettu v. 2016 koko Suomen saatua mitättömän alhaisen scrapie-riskin statuksen. 

 

8.4.1. LAMPAIDEN JA VUOHIEN MAEDI-VISNA- TAI CAE-NÄYTTEENOTTO 

 

Vuohi- ja lammastilat voivat itse päättää haluavatko kuulua maedi-visna/CAE-
valvontaohjelmaan. Kuuluminen voi olla tarpeen erityisesti siitoseläinkauppaa käyville tiloille.  

Ohje maedi-visna/CAE-ohjelmasta löytyy internetosoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-
evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/  Tarkastuksen kulku käy ilmi 
tarkastuskertomuslomakkeesta nimeltään ”Maedi-visna ja CAE terveysvalvonnan 
tarkastuskertomus” joka löytyy samasta internetosoitteesta.  Maedi-visna ja CAE –ohjelmaan 
liittyy verinäytteenottoja, joka on kuvattu ohjelman ohjeessa. Tarkastus, näytteenotto ja 
näytteiden tutkiminen ovat maksullisia. 

V. 2018 alussa ohjelmaan kuuluu kahdeksan lammastilaa. V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan 2-2 tarkastus- ja näytteenottokertaa vuodessa. 

 

 

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-terveys/
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8.4.2. KALOJEN BKD-OHJELMAN MUKAINEN TARKASTUS 

 

BKD-valvontaohjelman vapaaehtoisuudesta huolimatta siihen kuuluminen on pakollista, jos 
kalanviljelylaitos- tai luonnonravintolammikkotoimija istuttaa kaloja sisävesiin, mikä on 
melko yleinen toimintatapa, tai siirtää niitä toisille ohjelmaan kuuluville laitoksille. Lisätietoja 
ohjelmasta löytyy internetosoitteesta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/kalat+ja+ravut/b
kd/  

Kala-alan toimijat voivat tarkastaa laitoksen BKD-ohjelmaan kuulumisen ja myönnetyn 
terveysluokan ennen kalojen vastaanottamista toiselta laitokselta internetosoitteesta 
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-
valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/  

Tarkastuksen kulku ja käytettävä lomake ovat samoja kuin vesiviljelyeläinten pakolliseen 
terveysvalvontaan kuuluvassa tarkastuksessa. Tarkastus on maksullinen paitsi niinä vuosina, 
kun se voidaan tehdä kalojen pakollisen tautivalvonnan tarkastuskäynnin yhteydessä. 

Vuoden 2018 alussa ohjelmaan kuuluu kaksi kalanviljelytoimijaa. V. 2018-19 arvioidaan 
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan kaksi tarkastusta vuodessa. 

 

9. ELÄINTEN MERKITSEMISEN JA REKISTERÖINNIN VALVONTA 

 

Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvontaa suorittavat ELY-keskusten tarkastajat. 

Aloitettaessa tuotantoeläimiin kuuluvan eläinlajin pito tulee rekisteröityä kyseisen eläinlajin 
pitäjäksi ja rekisteröidä pitopaikat kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kalojen 
pitopaikat ilmoitetaan vesiviljelyrekisteriin ELY-keskukselle. Ilmoitukset ovat maksuttomia ja 
ne tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Lomakkeet löytyvät internetosoitteesta 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/kalat+ja+ravut/bkd/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainten+terveys+ja+elaintaudit/elaintaudit/kalat+ja+ravut/bkd/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/
https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/vesiviljelyelainten-terveyslupa-ja-rekisteri-sis.-bkd-terveysluokituksen/
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https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-merkitseminen-
jarekisterointi/   

Eläinlääkärit kehottavat rekisteröitymään eläintenpitäjäksi ja rekisteröimään pitopaikat 
havaitessaan eläintenpitoa, josta ilmoituksia ei ole tehty. Vakavista eläinten rekisteröinnin ja 
merkitsemisen puutteista (esimerkiksi korvamerkkien puuttuminen suurelta osaa eläimistä) 
eläinlääkärit voivat ilmoittaa ELY-keskukseen. 

Vuonna 2016 voimaan astuneesta velvoitteesta, jonka mukaan kaikilla hevosilla tulee olla 
tunnistusasiakirja eli passi ja velvollisuudesta ilmoittaa passin tiedot keskustietokantaan on 
Eviran ohje, joka löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta: 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/merkitseminen+ja+rekisteroi
nti/hevoselaimet/uusi/ Havaituista puutteista annettiin v. 2016-17 ensisijaisesti ohjausta, mutta 
vuoden 2018 alusta havaittuja puutteita käsitellään valvonta-asioina.  

Lähivuosina on tulossa hevosia koskeva eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteröintivaatimus, joka 
on jo nyt voimassa muilla tuotantoeläimillä. Tähän asti eläintenpitäjä- ja 
pitopaikkarekisteröinnit on tehty paperilomakkeille maaseutuelinkeinoviranomaisen kautta, 
mutta tulevaisuudessa pitopaikkarekisteröinnin on suunniteltu alkavan onnistua sähköisesti. 

V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan 3-4 
tarkastuskertaa vuodessa, joista osa muiden valvontakäyntien yhteydessä. 

 

9.1. MUUT ELÄINTENPITOON LIITTYVÄT LUVAT JA ILMOITUKSET 

 

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteröintien lisäksi kalankasvatukseen tarvitaan usein 
vesitalous- ja ympäristölupa. Lisätietoja saa ELY-keskuksen internetsivuilta osoitteesta 
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi 

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-merkitseminen-jarekisterointi/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainten-merkitseminen-jarekisterointi/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/merkitseminen+ja+rekisterointi/hevoselaimet/uusi/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/merkitseminen+ja+rekisterointi/hevoselaimet/uusi/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi
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Lupaviranomainen kalankasvatuksen edellyttämissä vesitalous- ja ympäristölupa-asioissa on 
aluehallintovirasto. 

Tietyn kokorajan alittaville eläinsuojille ympäristöluvat myöntää kunta toimivaltaisen 
viranomaisen ollessa muualla Oulunkaaren ympäristölautakunta paitsi Vaalassa. Lisätietoja 
internetosoitteesta Oulunkaaren ympäristöpalveluiden Ympäristönsuojelun internetsivuilta 
www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut Vaikka Vaala kuuluu ympäristöterveydenhuollon osalta 
Oulunkaaren ympäristöpalveluihin, ympäristönsuojelun se järjestää itse. Vaalan kunnan 
ympäristönsuojelun internetsivut ovat osoitteessa 
http://www.vaala.fi/sivu/fi/palvelut/rakentaminen_ja_asuminen/ymparistonsuojelu/  

Useimmissa tapauksissa eläimille syötetään rehuna tilalla tuotettua karkearehua. Tällöin tulee 
muistaa tehdä maksuton rekisteröityminen myös rehualan alkutuotannon toimijaksi 
lomakkeella F, joka löytyy internetosoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/lomakkeet/  

Mikäli eläimet tulevat rakennukseen, jonka käyttötarkoitus muuttuu alkuperäisestä, voi olla 
tarpeen selvittää kunnan rakennusvalvonnasta edellyttääkö muutos rakennuslupaa. Myös 
aitaus tai rakennelma etenkin asemakaava-alueella voi edellyttää ilmoitusta tai lupaa 
rakennusvalvontaviranomaiselta. Velvoite tehdä terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitus 
asemakaava-alueelle sijoitettavasta eläinten pitoon tarkoitetusta aitauksesta tai 
rakennelmasta on poistunut.  

Kun kotieläintenpito aloitetaan tuotantotarkoituksessa, tulee Oulunkaaren ympäristöpalveluille 
tehdä myös alkutuotantoilmoitus, josta kerrotaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman elintarvikevalvontaa koskevassa osassa. 

 

10. ELÄINTEN LÄÄKITSEMISEN VALVONTA 

 

Eläinten lääkitsemisen valvonta tehdään pääasiassa aluehallintoviraston toimesta. 

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut
http://www.vaala.fi/sivu/fi/palvelut/rakentaminen_ja_asuminen/ymparistonsuojelu/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan+toiminta/lomakkeet/
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Havaitessaan lieviä puutteita eläinten lääkitsemisessä eläinlääkärit ohjaavat toimijaa 
muuttamaan toimintatapaansa. Vakavista eläinten lääkitsemistä koskevista puutteista 
(varoaikojen noudattamatta jättäminen, ei sallittujen lääkkeiden käyttäminen) eläinlääkärit 
voivat ilmoittaa aluehallintovirastoon. 

Eläinlääkkeiden varalle luovuttamisen edellytyksistä on kerrottu kappaleessa 16.4. Lääkkeiden 
luovuttaminen varalle. Reseptilääkkeen luovuttaminen on aiemmin edellyttänyt sitä, että 
eläinlääkäri on tutkinut potilaan itse. Nykyisin terveydenhuoltoon kuuluville nauta- ja 
sikatiloille voidaan luovuttaa lääkkeitä tulevaan tarpeeseen tiettyjen edellytysten täyttyessä. 

Eläinlääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon tarkastuksia tehdään muutamalla tilalle vuodessa 
aluehallintoviraston erillisestä määräyksestä. Tällainen tarkastus voidaan määrätä 
suositettavaksi tilalle esimerkiksi antibioottivahingon seurauksena, eli kun antibioottia 
sisältävää maitoa on päätynyt meijeriin. 

V. 2018-19 arvioidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreille tulevan 2-3 
tarkastusta vuodessa. 

 

11. SISÄMARKKINAKAUPAN, VIENNIN JA TUONNIN VALVONTA 

 

Rekisteröityneiden kaupallisten toimijoiden sisämarkkinakauppaa, jolla tarkoitetaan tuontia ja 
vientiä EU-maasta toiseen, ja kolmasmaatuontia eli tuontia EU:n ulkopuolisista maista, seuraa 
johtava eläinlääkäri Traces-järjestelmän ilmoitusten kautta. Osaan tuonneista kohdistetaan 
tarkastuksia. Eläinlääkärit tekevät passiivista sisämarkkinakaupan ja kolmasmaatuonnin 
valvontaa myös potilastyön yhteydessä. 

Muista kuin EU-maista tuotaville eläimille ja eläinperäisille elintarvikkeille edellytetään 
pääsääntöisesti eläinlääkinnällistä rajatarkastusta. Tarkastuksia tekevät Eviran 
rajaeläinlääkärit. Lisätietoa eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta löytyy Eviran 
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internetsivuilta osoitteesta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-
ulkopuolelta/elainlaakinnallinen-rajatarkastus/  

V. 2018-19 Oulunkaaren ympäristöpalveluissa arvioidaan olevan vain 2-3 sisämarkkinakaupan, 
viennin tai tuonnin viranomaistehtävää vuodessa. 

 

11.1. TUONTIVAATIMUKSET 

 

Eläimen tai eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia suunnittelevan tulee itse selvittää 
tuontivaatimukset ennen tuontia. Tuontivaatimuksista löytyy lisätietoja Eviran internetsivuilta 
osoitteesta http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/ Tuontivaatimusten täyttyminen 
tulee selvittää jopa ennen yksittäisen lemmikkieläimen tuomista mistä tahansa maasta. 
Eläinlääkärit voivat avustaa tuontivaatimusten selvittämisessä, mutta viime kädessä vastuu 
tuontivaatimusten selvittämisestä ja täyttämisestä on aina tuojalla. Useissa tapauksissa 
edellytetään tuojaksi rekisteröitymistä. Osa tuonneista edellyttää lisäksi tuontilupaa Eviralta. 

 

11.2. TRACES-JÄRJESTELMÄN MUKAISEN SISÄMARKKINAKAUPAN TUONNIN TARKASTUS 

 

TRACES-järjestelmän mukaisen sisämarkkinakaupan tuonnin tarkastuksia tehdään osalle 
tuontieristä. Tarkastuksessa tarkastetaan mm. seuraavat asiat: asiakirjat eli terveystodistus, 
hevosten osalta tunnistusasiakirja, eläinten merkitseminen (esimerkiksi hevosella mikrosiru, 
naudoilla korvamerkit), eläinten tunnistetietojen täsmäämien terveystodistuksen tietoihin, 
eläin tarttuvien tautien kliinisten merkkien varalta ja kuljetusajankohta suhteessa 
terveystodistuksen päiväykseen. Lisäksi voidaan tarkastaa eläinsuojeluvalvonnan osalta se, 
onko kuljettajalla eläinkuljettajalupa. Lisäksi voidaan tarkastaa rekisteröityminen tuojaksi ja 
luettelo tuonneista viimeisen kahden vuoden ajalta. 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elainlaakinnallinen-rajatarkastus/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elainlaakinnallinen-rajatarkastus/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+vienti/
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Tarkastuksesta laaditaan tarkastuskertomus ja tuontierä kirjataan TRACES-järjestelmään 
tarkastetuksi täyttämällä tuontia koskeva valvontaosio. Tarkastus on maksuton paitsi, jos 
säädöksiä on rikottu.  

 

11.3. EPÄILY LAITTOMASTA TUONNISTA 

 

Epäily laittomasta tuonnista voi syntyä esimerkiksi eläinlääkärin hoitaessa koiraa vastaanotolla 
tai kansalaiselta tai toiselta viranomaiselta tulleen ilmoituksen perusteella.  

Eläinlääkärit voivat tehdä epäilyilmoitukset ja ohjata mahdolliset aluehallintovirastolta tulleet 
tuonteihin liittyvät toimenpidepyynnöt johtavalle eläinlääkärille, mikäli hän on viivytyksettä 
tavoitettavissa. Päätökset vaadittavista näytteenotoista, palautuksesta tai lopetuksesta tekee 
aluehallintoviraston läänineläinlääkäri, kun kyseessä on sisämarkkinakauppa eli toinen EU-
maa ja Evira, kun kyseessä on kolmasmaa. 

Laittomasta sisämarkkinakaupan tai kolmasmaatuonnin tuontierästä toimijalle voi koitua 
maksettavaksi huomattaviakin uusintatarkastus-, näytteenotto-, palautus- ja 
lopetuskustannuksia. EU:n ulkopuolisista laittomista tuonneista seuraavista toimenpiteistä ja 
kustannuksista löytyy lisätietoja Eviran internetsivuilta osoitteesta 
https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/laiton-tuonti/  

 

 

11.4. VIENTI 

 

11.4.1. TERVEYSTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN SISÄMARKKINAVIENNISSÄ 

 

https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/eu-jasenmaat-norja-ja-sveitsi/laiton-tuonti/
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Sisämarkkinaviennissä toimijan on pyydettävä valvovalta kunnaneläinlääkäriltä lähetettävien 
MMMa 1024/2013 liitteen 2 mukaisten erien tarkastamista (poikkeuksena erät, joiden vientiin 
liittyvät tarkastukset ja asiakirjat voi tehdä myös toimija tai muu kuin virkaeläinlääkäri).  
 
Kunnaneläinlääkäri tarkastaa lähetyksen ennen vientiä ja laatii tarkastuksen perusteella 
kyseisen eläinlajin ja tuotteen tiedot sisältävän terveystodistuksen TRACES-järjestelmässä (EtL 
64 ja 66 §, MMMa 1024/2013 5 ja 7 §).  
 
Tarkastuksen yhteydessä kunnaneläinlääkärin on hyvä varmistaa, että toimija on 
rekisteröitynyt kyseisen eläinlajin tai tuotteen sisämarkkinaviejäksi Eviraan. Pääsääntöisesti 
terveystodistuksen I-osan täyttäminen on toimijan tehtävä, kunnaneläinlääkäri kuitenkin 
tarkastaa ja tarvittaessa korjaa toimijan laatiman I-osan. Jos toimija ei ole rekisteröitynyt 
TRACES-järjestelmään, jää myös terveystodistuksen I-osan täyttäminen tarkastavan 
kunnaneläinlääkärin tehtäväksi terveystodistuksen (II-osa) lisäksi. Toimija on velvollinen 
antamaan tarvittavat tiedot eläinlääkärille ja vastaa antamistaan tiedoista. Toimenpiteet 
tehdään toimijan kustannuksella. Todistuksen voi viedä TRACES-järjestelmään myös toinen 
virkaeläinlääkäri. Tarkastanut kunnaneläinlääkäri kuitenkin leimaa ja allekirjoittaa lähetystä 
seuraavan todistuksen. Vuosittain on hyvä tarkastaa, että toimija ylläpitää eläintautilain 65 § 
mukaisesti vientiluetteloa.  
 
Rekisteröityjen hevosten terveystodistusta ei välttämättä tarvitse laatia TRACES -järjestelmässä, 
mutta TRACES-järjestelmän käyttö on suositeltavaa. Rekisteröity hevonen ei tietyin ehdoin 
tarvitse terveystodistusta kilpamatkoilla Pohjoismaissa.  
 
Terveystodistukset pyritään tekemään TRACES-järjestelmään silloin, kun se on mahdollista. 
Toistaiseksi TRACES on vain johtavan eläinlääkärin käytössä, mutta tarvittaessa käyttöoikeuksia 
ja käyttökoulutusta hankitaan muillekin eläinlääkäreille. Ellei johtava eläinlääkäri ole työssä, 
tiedot voidaan viedä TRACESiin aluehallintoviraston läänineläinlääkärin toimesta. Eläinlääkäri 
ei saa myöntää terveystodistusta, ellei ole täysin varma ehtojen täyttymisestä.  
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Rekisteröidyn hevosen terveysvakuutukseen (terveystodistukseen) ei enää ole pakollista laittaa 
vastaanottajaa (todistuksen kohta I.5), määräpaikkaa (todistuksen kohta I.13) eikä 
kuljetusyritystä (todistuksen kohta I.17.). Nämä saadaan kuitenkin laittaa. Tästä seuraa, että 
hevoseläin voi kyseisellä todistuksella matkustaa vapaasti 10 päivää Euroopan Unionin alueella 
ja palata takaisin Suomeen samalla todistuksella.  Tämä koskee yksittäistä rekisteröityä 
hevoseläintä. Sen sijaan jos käytetään todistusmallia ”Rekisteröidyt hevoseläimet, jalostukseen 
ja kasvatukseen tarkoitetut, teurastettavaksi tarkoitetut hevoseläimet”, esimerkiksi laitettaessa 
monta hevoseläintä samaan terveystodistukseen, on myös edellä mainitut tiedot laitettava 
todistukseen. Linkki rekisteröidyn hevosen määritelmään: 
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-
rekisterointi/hevoselaimet/ 

 

11.4.2. TERVEYSTODISTUKSEN MYÖNTÄMINEN VIENNISSÄ EU:N ULKOPUOLELLE 

 

EU:n ulkopuolelle eläimiä tai eläimistä saatuja tuotteita vievien tulee rekisteröityä Eviraan 
viejäksi. Rekisteröityminen on maksuton. Lisätietoja Eviran internetsivuilla osoitteessa 

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-
ulkopuolelle/Rekisterit/viejarekisteri/  

Viejä pyytää kunnaneläinlääkäriltä tarkastusta ja selvittää vientiehdot. Viejän on 
varmistettava, että viennin kohdemaan vaatimat ehdot viennille täyttyvät. Jos kyseisten 
eläinten tai tuotteiden viennistä on tehty sopimus kohdemaan ja Suomen tai EU:n välillä, 
viennissä on noudatettava tämän sopimuksen ehtoja (MMMa 832 3 ja 5-6 §), minkä mukaan 
vienti voidaan tehdä. 

Muussa tapauksessa viejä selvittää eläinlääkintötodistukseen sisältyvät vaatimukset 
kohdemaan viranomaisilta joko suoraan tai kohdemaassa toimivan tuojan avustuksella. Evira 

https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/hevoselaimet/
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/hevoselaimet/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/Rekisterit/viejarekisteri/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/vienti-eun-ulkopuolelle/Rekisterit/viejarekisteri/
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laatii eläinlääkintötodistusten mallit kohdemaan ehtojen pohjalta. Lemmikkejä vietäessä myös 
kunnaneläinlääkäri voi laatia todistuksen viejän selvittämien ehtojen pohjalta. Tyhjät 
turvapaperiset todistuslomakkeet (ei koske mm. lemmikkejä eikä tuliaisten vientiä) tilatan 
Evirasta. Todistukset tulee toimittaa lisäksi Eviraan (vienti.elaintuotteet@evira.fi).  

Vain kunnaneläinlääkäri tai tarkastuseläinlääkäri voi myöntää eläinlääkintötodistuksia sekä 
tilata turvapaperille painettuja todistuksia Evirasta. Viennissä noudatetaan MMMa 832/2013, 
jossa säädetty mm. vientitarkastuksen suorittamisesta, todistuksesta ja sen myöntämiseen 
liittyvistä menettelyistä. Todistuksen myöntäneen virkaeläinlääkärin on säilytettävä 
myöntämiensä vientitodistusten jäljennöksiä 3 vuoden ajan. Toimenpiteiden kustannuksista 
vastaa viejä.  

Venäjän lisäksi EU-tasolla on neuvoteltu harmonisoiduista vientiehdoista mm. USA:n ja 
Kanadan kanssa. Jos vietävälle tuotteelle tai eläimelle löytyy vientitodistus kyseiseen maahan 
TRACES-järjestelmässä (mm Kanada, Chile, Uusi-Seelanti, Meksiko), niin vientitodistus 
laaditaan TRACES-järjestelmässä. Erää seuraa kuitenkin myös alkuperäinen, eläinlääkärin 
leimaama ja allekirjoittama TRACES-järjestelmästä tulostettu todistus. Jos EU:n ulkopuoliseen 
maahan tarkoitettu vientierä, jolle vaaditaan TRACES-todistus sisämarkkinakaupassa, kulkee 
muiden EU-maiden kautta ennen vientiä EU:n ulkopuolelle, tulee niille tehdä 
sisämarkkinatodistus TRACES-järjestelmään. 

 

12. ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA  

 

Eläinsuojelutarkastuksia tehdään epäilyilmoitusten perusteella sekä ilman epäilyä tiettyihin 
toiminnastaan eläinsuojelulainsäädännön nojalla aluehallintovirastolle ilmoitusvelvollisiin 

mailto:vienti.elaintuotteet@evira.fi
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kohteisiin. Lisäksi voidaan tehdä aluehallintoviraston määräyksestä projektityyppisesti tiettyä 
toimintatyyppiä koskevia eläinsuojelutarkastuksia.  

Eläinsuojelutarkastus voidaan suorittaa myös silloin, jos muun eläinlääkärin tekemän 
tarkastuksen yhteydessä syntyy epäily eläinsuojelusäädösten rikkomisesta. 

Uusintatarkastusten toteutumisen varmistamiseksi eläinsuojelutarkastuksista ja 
uusintatarkastuksista on luotu epäily-ilmoitus- ja seurantataulukko, johon kaikilla 
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäreillä on verkkolevyn kautta pääsy. Lisäksi 
uusintatarkastusten toteutumista seurataan Tervekuu-ohjelmalla, johon kaikki 
eläinsuojelutarkastuskertomukset ja –päätökset kirjataan. Imoituksenvaraisten kohteiden 
ilman epäilyä tehtävien eläinsuojelutarkastusten toteutumista seurataan johtavan 
eläinlääkärin toimesta. Eläinsuojelutarkastukset ovat toistaiseksi toimijalle maksuttomia. 

Eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus on meneillään, ja uuden eläinten hyvinvointilain 
pitäisi astua voimaan v. 2020 alusta. Tätä suunnitelmaa tehdessä laki oli lausuntokierroksella. 
Joillekin tiloille Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella vaikutusta voisi olla ainakin 
ehdotetulla siirtymäajan jälkeen voimaan tulevalla kiellolla pitää lihanautoja kytkettyinä. 

Eläinsuojelulain nojalla ilmoituksenvaraisten kohteiden määrät ilmenevät Liitteenä 1 olevasta 
Resurssitarpeen kartoituksesta. V. 2018-19 Oulunkaaren ympäristöpalveluissa 
eläinsuojelutarkastuksia arvioidaan tehtävän n. 90 kpl vuodessa. 

Kaikkien epäilyilmoitusten kirjaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota v. 2018 alusta.  Lisäksi 
epäilyilmoitus- ja seurantataulukkoon lisätään sarake, johon merkitään eläinsuojelupäätöksen 
todisteellinen tiedoksisaanti eläinlääkärin tai eläinlääkärin avustajan toimesta, sillä 
tiedoksiannon onnistumisen seurannassa on ollut puutteita. 

 

12.1. EPÄILYYN PERUSTUVA ELÄINSUOJELUTARKASTUS 
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Suurin osa tehtävistä eläinsuojelutarkastuksista on epäilyilmoitukseen perustuvia. Ilmoitus voi 
tulla huolestuneelta kansalaiselta tai toiselta viranomaiselta. Ilmoituksen voi tehdä 
nimettömänä, eikä nimelläkään tehdyn ilmoituksen tekijää paljasteta ilmoituksen kohteelle. 
Tieto ilmoittajasta voidaan antaa poliisille tilanteessa, jossa on rikosepäily kiusantekomielessä 
tehdyistä toistuvista aiheettomista ilmoituksista.  

Ilmoituksesta seuraa pääsääntöisesti eläinsuojelutarkastus. Tarkastus voidaan jättää 
toistaiseksi tekemättä ja uuden ilmoituksen varaan, mikäli kohde on vasta tarkastettu 
vastaavan ilmoituksen takia. Joskus ilmoitus koskee häiritsevää koiran haukkumista, tai kyse 
on naapuririidasta, joka kärjistyy eläinsuojeluilmoituksen tekemiseen. Näissä oikeampi taho 
ilmoituksen tekemiselle on usein isännöitsijä, ja koiran haukkumiseen puuttuminen voi olla 
hankalaa myös sitä kautta.  

Epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. 
Tarkastuksessa tarkastetaan eläinten pito-olosuhteiden ja hoidon säädöstenmukaisuus. Mikäli 
säädöksiä on rikottu, asianomaista kuullaan suullisesti tai kirjallisesti ja asiassa tehdään 
hallintopäätös kuulemisessa annettu vastaus huomioiden. Päätöksessä määrätään 
korjaamaan eläinsuojelusäädösten vastaiset puutteet annetussa määräajassa. Päätös 
toimitetaan asianosaiselle todisteellisesti ja siihen liitetään valitusosoitus. 

Mikäli kyseessä on tapaus, jossa eläinten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää nopeita 
toimenpiteitä, viranomainen voi ryhtyä eläinsuojelulain mukaisiin kiiretoimenpiteisiin. Ne 
voivat tarkoittaa esimerkiksi hoidon hankkimista muualta tai eläimen lopettamista. 
Kiiretoimenpiteet tehdään omistajan kustannuksella. Kiiretoimenpiteet voidaan tehdä myös 
omistajaa kuulematta, mikäli kuuleminen ei ole viivytyksettä mahdollista.  

Eläinsuojelutarkastuksesta laaditaan aina tarkastuskertomus. Tarkastuskertomus ja/tai 
hallintopäätös voidaan kirjoittaa joko kohteessa tai toimistolla jälkikäteen. Tarkastuksen kulkua 
selventää myös tarkastuskertomuslomake, joka löytyy nimellä ”Eläinsuojelutarkastus” 
internetosoitteesta https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-
ohjeet/elaimet/elainsuojelu-ja--kuljetus/  

 

https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainsuojelu-ja--kuljetus/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/lomakkeet-ja-ohjeet/elaimet/elainsuojelu-ja--kuljetus/
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12.1.1. ELÄINSUOJELUTOIMENPITEISSÄ TARVITTAVIA YHTEYSTIETOJA: 

 

Virka-apupyyntö tulee tehdä kiireettömissä tapauksissa kirjallisesti sähköpostitse tai faksina. 
Kiireellisissä tapauksissa, etenkin jos tarkastuksen tekijän turvallisuus on uhattuna, tulee 
soittaa yleiseen hätänumeroon. Virka-avusta voi tarvittaessa neuvotella poliisin vuorossa 
olevan yleisjohtajan kanssa. 

  Yleinen hätänumero p. 112 

  Oulun poliisilaitoksen vaihde (voi pyytää yleisjohtajalle, koko alue): 
  p. 0295 460 211 

  Poliisin palvelupäivystys Pudasjärvi 
  p. 0295 416 641 

Poliisin palvelupäivystys Haukipudas (Iin asiat) 
 p. 0295 416 211 

Poliisin palvelupäivystys Oulu (Yli-Iin, Utajärven ja Vaalan asiat) 
 p. 0295 416 195 

Löytöeläinhoitoloilla on velvollisuus ottaa vastaan kunnan löytöeläimet, mutta väliaikaisen 
maksullisen hoidon tarjoamismahdollisuutta eläinsuojelutapauksissa voi tiedustella. 
Löytöeläinhoitoloiden yhteystiedot: 

   Kuivaniemen koirahoitola p. 040 7200 506  
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Pudasjärvi: Kirsi Keskitalo p. 0400 908 456  

Yli-Iin suuralue, Oulu: Oulun eläinkoti p. 044 069 0371 

Vaala, Utajärvi: Sari Lukkari p. 050 554 7508  

Kunnallinen maatalouslomituspalvelu:  

Pudasjärvi, Utajärvi, Ii, Yli-Ii: p. 044 4970 800  

Vaala: p. 044 511 8237 

Eläinhoitolat (maksullista hoitoa mm. eläinsuojelutapauksissa): 

  Juno Juhekin Kennel, Haukipudas p. 0400 964 685 

Eläinsuojeluyhdistykset: 

Oulun seudun eläinsuojeluyhdistys (ajoittain mahdollisuus ottaa 
lemmikkejä väliaikaishoitoon / uudelleensijoitettaviksi): p. 040 7637 
565, internetsivut: http://oulu.eläinsuojelu.fi/ 

 

12.2. ILMOITUKSENVARAISEN KOHTEEN ELÄINSUOJELUTARKASTUS 

 

http://oulu.eläinsuojelu.fi/
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Tietystä eläintenpidosta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon eläinsuojelulainsäädännön 
perusteella. Toiminta voi edellyttää myös muita muun lainsäädännön perusteella tehtäviä 
ilmoituksia tai lupia, joista kerrotaan kappaleessa 9. Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin 
valvonta. Ilmoitus aluehallintovirastolle tulee tehdä seuraavanlaisesta eläinsuojeluasetuksen 
26 § mukaisesta eläintenpidosta:  

- koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen 
kaupanpitäminen tai välittäminen 

- koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan 
vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran 

- koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos 
samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai 
koulutettavaksi vähintään kuusi viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa 

- ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien 
eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, 
valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten 
käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi 

-  muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito 

Ilmoituslomake löytyy internetosoitteesta https://www.yrityssuomi.fi/palvelut/a1b7ebf2-1c13-
4e1f-9c3f-8ca5e75077ac Ilmoitusvelvollisuus tulee eläinsuojelulain (247/1996) 21, 23 ja 24 
pykälistä. Ilmoitus tulee tehdä myös riistanhoidollisin tarhan (mm. fasaanit, sinisorsat) pidosta. 
Ohje eläintenpidon ilmoituksenvaraisuuden arvioinnista löytyy internetosoitteesta 
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/ilm_var_toiminta_
ohje_paivitetty_19_07_2010.pdf  
 
Eläinsuojelulainsäädännön perusteella ilmoituksenvaraisiin kohteisiin tehdään 
eläinsuojelutarkastus ilman epäilyä vuosittain. Ilmoituksenvaraisille hevostalleille on 
suunniteltu tehtäväksi Oulunkaaren ympäristöpalveluissa riskinarviointi vuonna 2018 tai 2019, 
jonka tuloksen perusteella tarkastustiheys voi harventua enintään kolmeen vuoteen. 
Tarkastuksen kulku on vastaava kuin epäilyyn perustuvassa eläinsuojelutarkastuksessa. 

https://www.yrityssuomi.fi/palvelut/a1b7ebf2-1c13-4e1f-9c3f-8ca5e75077ac
https://www.yrityssuomi.fi/palvelut/a1b7ebf2-1c13-4e1f-9c3f-8ca5e75077ac
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/ilm_var_toiminta_ohje_paivitetty_19_07_2010.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/elainsuojelu_ja_elainten_pito/ilm_var_toiminta_ohje_paivitetty_19_07_2010.pdf
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12.3. EU-ELÄINSUOJELUTARKASTUKSET 

 

Koko Euroopan unionin alueella on säädetty tehtäviksi otantaan perustuen ns. EU-
eläinsuojelutarkastuksia. Tarkastukset tehdään aluehallintoviraston toimesta. 

 

12.4. ELÄINKULJETTAJALUPA 

 

Yli 65 km pituisiin muihin kuin laitumien välisiin ja eläinlääkärin vastaanotolle tehtäviin 
kaupallisiin eläinkuljetuksiin tarvitaan eläinkuljettajalupa. Lupaa voi edellyttää yksikin 
vuosittainen omien teuraseläinten kuljettaminen teurastamolle tai hevosen kuljettaminen 
raveihin, mikäli toiminta on kaupallista. Kaupallisuuden kriteeriksi voi riittää kilpailussa olevat 
rahapalkinnot tai toiminnan harjoittaminen osana yrityksen kuten maatilan toimintaa. 
Viranomainen voi antaa tulkintaohjeita siitä tarvitaanko lupaa, mutta viime kädessä asia voi 
ratketa vasta tuomioistuimessa. 

Luvan hakeminen on monivaiheinen: Eläinlajista riippuen pääsääntöisesti edellytetään ensin 
päivän kestävää hyväksytyn tahon järjestämää koulutusta ja eläinlajista riippuen mahdollisesti 
pätevyystodistuksen hakemista aluehallintovirastolta koulutuksen perusteella. Sen jälkeen 
voidaan hakea varsinaista eläinkuljettajalupaa. Luvan myöntää aluehallintovirasto ja se on 
maksullinen. Myös koulutus ja pätevyystodistukset ovat maksullisia. 

Lisätietoja ja hakemuslomakkeet löytyvät internetosoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/ka
upalliset+kuljetukset/elainkuljettajalupa/ 

Eläinlääkärit valvovat eläinkuljettajalupavaatimuksen täyttämistä muun 
eläinsuojeluvalvonnan yhteydessä. Alkuvaiheessa toimijaa voidaan ohjata eläinkuljettajaluvan 
hankkimiseen etenkin, jos kyseessä on tulkinnanvarainen tapaus eikä luvan tarve ole ollut 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/kaupalliset+kuljetukset/elainkuljettajalupa/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+kuljetuksissa/kaupalliset+kuljetukset/elainkuljettajalupa/
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ilmeistä. Selvät tapaukset johtavat hallintopäätöksen tekemiseen asiassa. 
Eläinsuojelupäätösmenettely on kuvattu lyhyesti kappaleessa 12.1. Epäilyyn perustuva 
eläinsuojelutarkastus. 

Eläinlääkäreitä ohjeistetaan kirjaamaan eläinkuljettajaluvan tarvetta koskevat havainnot 
eläinsuojelutarkastuskertomukseen sekä pyynnön siitä, että aluehallintovirasto arvioi luvan 
tarpeen ja on tarvittaessa yhteydessä toimijaan. 

 

12.5. KELPOISUUS ELÄINTEN LOPETTAMISEEN 

 

Eläinten lopettaminen teurastamossa tai muulla tavoin ammattimaisesti muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta edellyttää koulutusta ja sen perusteella myönnettävää 
kelpoisuustodistusta. Kelpoisuustodistuksen myöntää aluehallintovirasto.  

Lisätietoja löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+teurastuksessa
+ja+lopetuksessa/tuotantoelainten+lopetus+ja+teurastus/kelpoisuustodistus/ 

Eläinlääkärit valvovat kelpoisuustodistusvaatimusten täyttämistä muun 
eläinsuojeluvalvonnan yhteydessä.  

Alueella sijaitsevan kahden poroteurastamon eläinsuojeluvalvontaa – niin kuin muutakin 
valvontaa ja lihantarkastusta – tekevät Lapin aluehallintoviraston osa-aikaiset 
poronlihantarkastuseläinlääkärit. Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuen viranhaltijat ovat 
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella – niin kuin monella muullakin alueella - 
käytännössä samoja kuin kunnan viranhaltijat. 

 

12.6. ELÄINSUOJELUVALVOJAT 

 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+teurastuksessa+ja+lopetuksessa/tuotantoelainten+lopetus+ja+teurastus/kelpoisuustodistus/
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/elainsuojelu+teurastuksessa+ja+lopetuksessa/tuotantoelainten+lopetus+ja+teurastus/kelpoisuustodistus/
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Eläinsuojeluviranomaisten, joita ovat aluehallintovirasto, kunnaneläinlääkäri, 
läänineläinlääkäri ja terveystarkastaja, lisäksi eläinsuojelutarkastuksia ovat oikeutettuja 
tekemään aluehallintoviraston valtuuttamat koulutetut eläinsuojeluvalvojat. Lisätietoja 
valtuutetuista eläinsuojeluvalvojista löytyy Eviran internetsivuilta 
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelun-
valvonta/elainsuojeluviranomaiset-suomessa/elainsuojeluvalvojakurssi/ 

Osa Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkärin avustajista on käynyt Eviran 
eläinsuojeluvalvojakurssin ja aluehallintovirasto on valtuuttanut heidät eläinsuojeluvalvojiksi 
tekemään tarkastuksia yhdessä virkaeläinlääkärin kanssa Oulunkaaren ympäristöpalveluiden 
palveluksessa. Eläinsuojeluvalvoja ei voi antaa määräyksiä tai kieltoja. 

Eläinsuojeluvalvonnan järjestämistapa tulevaisuudessa muotoutunee paitsi maakuntien 
aloittaessa v. 2020 alussa myös uuden eläinsuojelulain tullessa voimaan.  Tätä suunnitelmaa 
tehtäessä oli avoinna, mitkä viranhaltijat maakunnassa ovat jatkossa toimivaltaisia 
elintarvikevalvontaviranomaisia. 

Alueella toimii kaksi Suomen Eläinsuojeluyhdistys Liiton (SEY) eläinsuojeluneuvojaa, jotka 
eivät kuitenkaan ole viranomaisia. 

 

13. ELÄIMISTÄ SAATAVIIN SIVUTUOTTEISIIN LIITTYVÄ VALVONTA 

 

13.1. HAASKAKÄYTÖSTÄ ILMOITTAMINEN 

 

Haaskapaikan perustamisesta, myös harrastusluonteisesta, tulee tehdä ilmoitus 
kaupungineläinlääkärille. Lisäksi käyttöilmoituslomakkeella tulee ilmoittaa uuden 
haaskamateriaalin viemisestä haaskapaikalle. Eläinlääkärit ohjaavat ilmoitukset johtavalle 
eläinlääkärille. Ohjeita ja ilmoituslomakkeet löytyvät internetosoitteesta 

https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelun-valvonta/elainsuojeluviranomaiset-suomessa/elainsuojeluvalvojakurssi/
https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/elainsuojelun-valvonta/elainsuojeluviranomaiset-suomessa/elainsuojeluvalvojakurssi/
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http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytt
o 

Edellä mainitusta osoitteesta saa tietoa myös haaskakäyttöön sallituista eläinten raadoista. 
Haaskana on kiellettyä käyttää luokan 1 sivutuotteita mutta, koska alle 12 kk ikäisissä 
naudoissa ei TSE-lainsäädännön mukaan enää ole riskiainesta (=luokkaa 1), niitä saa käyttää 
haaskamateriaalina. Edelleen haaskana voi käyttää nautojen luokan 2 ja 3 teurastamo- ja 
leikkaamosivutuotteita. Kotiteurastuksen sivutuotteet eivät ole sallittua haaskamateriaalia 
eivätkä myöskään lampaiden tai vuohien raadot tai sivutuotteet. 
  
Jos alle 12 kuukauden ikäisen naudan laittaa haaskaksi, haaskapaikan 
käyttöilmoituslomakkeeseen merkitään laaduksi MUU ja selitteeksi ”nauta alle 12 kk”. 
Nautarekisterissä ei tuottajan ole mahdollista merkitä itsestään kuolleen tai lopetetun naudan 
hävitystavaksi haaskakäyttöä. Kun tuottaja vie tai luovuttaa naudan haaskalle, on hänen 
soitettava nautarekisterin asiakaspalveluun, joka huolehtii merkinnästä rekisteriin. Samoin jos 
tuottaja lähettää kuolleen naudan tutkittavaksi Eviraan tai muuhun tutkimuslaitokseen, hänen 
tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun, joka tekee oikean merkinnän nautarekisteriin.  
Haaskapaikan rekisteröiminen ja mahdollinen tarkastus ovat maksullisia, ks. suunnitelman 
kohta 6. Maksut.  

 

13.2. KUOLLEIDEN ELÄINTEN HAUTAAMINEN 

 

Itsestään kuolleet lemmikkieläimet ja kuolleena syntyneet tuotantoeläimet saa haudata 
maanomistajan luvalla koko maassa. Lemmikkieläimet voidaan toimittaa tuhkattaviksi 
eläinkrematorioon Pudasjärven ja Iin vastaanotoilta. Vaalassa ja Utajärvellä ei ole vastaavaa 
palvelua, vaan kuljetus tulee järjestää krematorioon itse viemällä tai esimerkiksi Matkahuollon 
kautta lähettämällä. Tuhkaaminen on maksullista. Pudasjärvellä on myös lemmikkieläinten 
hautausmaa. Lisätietoja saa kaupungin internetsivuilta osoitteessa 

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytto
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/elainsuojelu+ja+elainten+pito/kuolleet+elaimet/haaskakaytto
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https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/yleiset-alueet-ja-liikennevaylat/lemmikkielainten-
hautausmaa  

Muut tuotantoeläimet sekä teurastusjäte – mukaan lukien kotiteurastusjäte - tulee toimittaa 
raatokeräilyyn keräilyalueella, jota on Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alue lukuun ottamatta 
Pudasjärveä ja Iitä. Viimeksi mainitut kunnat luetaan syrjäiseen alueeseen, jossa hautaaminen 
on sallittua. Tuotantoeläinten hautaamisesta tulee pitää kirjaa, mutta siitä ei tarvitse tehdä 
ilmoitusta kunnaneläinlääkärille. 

Yli-Iin suuralue kuuluu Oulun kaupunkiin, jossa sijaitsevasta lemmikkieläinten 
hautausmaasta saa lisätietoa Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen internetsivuilta 
osoitteesta http://oulu.eläinsuojelu.fi/toiminta/hautausmaa  

 

13.3. SIVUTUOTTEISIIN LIITTYVÄT TARKASTUKSET 

 

Kunnan suorittamia sivutuotevalvonnan tarkastuksia ovat rekisteröityjen haaskapaikkojen 
tarkastukset, epäiltyjen laittomien haaskojen tarkastukset sekä eläinperäisten sivutuotteiden, 
pääasiassa kuolleiden tuotantoeläinten, sallittuun ja epäiltyyn laittomaan hautaamiseen 
kohdistuvat tarkastukset. 

Hautaamisen tarkastuksessa tarkastetaan hautaamispaikka- ja tapa sekä hautaamisesta 
pidettävä kirjanpito.  

Vuosina 2018-19 suunnitellaan tarkastettavaksi yksi rekisteröity haaskapaikka vuodessa. 
Lisäksi tarkastetaan ilmoitusten perusteella laittomiksi epäillyt haaskapaikat sekä huonoa tai 
kiellettyä hautaamista koskevat ilmoitukset. Näitä ilmoituksia arvioidaan tulevan vuosittain 6-
8. 

Sivutuotealan laitokset, joita alueella on vain yksi, tarkastetaan Eviran laatiman 
tarkastussuunnitelman mukaisella aikataululla. 

https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/yleiset-alueet-ja-liikennevaylat/lemmikkielainten-hautausmaa
https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/yleiset-alueet-ja-liikennevaylat/lemmikkielainten-hautausmaa
http://oulu.eläinsuojelu.fi/toiminta/hautausmaa
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Rekisteröityjen ja hyväksyttyjen kohteiden tarkastukset ovat maksullisia. Muiden kohteiden 
tarkastus on maksullinen siinä tapauksessa, että sivutuotelainsäädäntöä on rikottu. 

 

14. TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN VALVONTA  

 

EU:n kokonaan rahoittamia (esim. tilatuki) tai osittain rahoittamia (esim. ympäristötuki) tai 
kansallisia (esim. pohjoiset hehtaarituet) viljelijätukia hakeneiden viljelijöiden tulee noudattaa 
täydentäviä ehtoja. Niiden tavoitteena on taata turvallisilla tuotantomenetelmillä tuotettujen 
elintarvikkeiden korkea laatu, varmistaa viljellyn pellon hoito hyvän maatalouskäytännön 
mukaisesti, varmistaa että tuotannon ulkopuolelle jäävät pellot pysyvät viljelyn ja ympäristön 
kannalta hyvässä kunnossa ja eläinten hyvinvoinnin edistäminen. 

Täydentävät ehdot muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä 
lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Lakisääteiset hoitovaatimukset pohjautuvat jo ennestään 
viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön. Lisätietoja täydentävistä ehdoista löytyy internetosoitteesta 
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/taydentavat-ehdot/Sivut/Taydentavat-ehdot.aspx 

Täydentävien ehtojen valvontaa tekevät ELY-keskus ja aluehallintovirasto. Havaitessaan 
vakavia täydentävien ehtojen rikkomuksia eläinlääkärit voivat ilmoittaa asiasta ELY-
keskukseen. Oulunkaaren ympäristöpalveluissa kaikki eläinsuojelu- ja alkutuotannon 
hygieniatarkastuskertomukset lähetetään viipymättä myös aluehallintovirastoon, jossa 
arvioidaan mahdolliset indikaattoririkkomukset, joista voi seurata tukiseuraamuksia. 

 

15. ELÄINLÄÄKÄREIDEN SUORITTAMA ELINTARVIKEVALVONTA 

 

Eläinlääkärit tekevät alkutuotannon hygieniatarkastukset maatiloilla. Johtava eläinlääkäri tekee 
laitosvalvonnan liha-, maito- ja kala-alan laitoksissa ja valvoo pääasiassa eläinperäisiä 

http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/taydentavat-ehdot/Sivut/Taydentavat-ehdot.aspx


ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 65 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

65 

elintarvikkeita käsitteleviä ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja. Eläinlääkäreiden suorittama 
elintarvikevalvonta on kuvattu Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon 
valvontasuunnitelmassa.  

 
16. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN 

 

Eläinlääkäripalvelujen tarpeeseen vaikuttavat tuotantoeläintilojen määrän edelleen jatkuva 
väheneminen ja tuotantoeläinten keskittyminen yhä suurempiin yksiköihin. Tuotantoeläinten 
terveydenhuollon merkitys kasvaa edelleen, mikä muuttaa myös eläinlääkäreiden työnkuvaa 
akuutista sairaanhoidosta suunnitelmallisen ennaltaehkäisevän työn suuntaan. Lemmikit ovat 
tämän päivän yhteiskunnassa perheenjäsenen asemassa ja lemmikkeihin kohdistuville 
eläinlääkäripalveluille asetetaan yhä suurempia odotuksia ja vaatimuksia. Hevostaloudella on 
yhä kasvava rooli eläinlääkäripalvelujen käyttäjänä sekä elinkeino- että harrastetoimintana. 
Yksityisten eläinlääkäripalveluiden määrä ja palveluvalikoima kasvaa edelleen ja entistä 
suurempi osa eläinlääkäripalveluista on yksityisten tuottamia. Tämä lisää keskustelua 
yksityisten ja kuntien roolista eläinlääkäripalveluiden tuottajina. 

Kunnat järjestävät merkittävän osan eläinlääkäripalveluista kuten eläinlääkintähuoltolain 
edellyttämän peruseläinlääkäripalvelun arkipäivisin sekä kiireellisen eläinlääkärinavun 
kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinlääkäripäivystys pitää järjestää yhden tai useamman 
seutu- tai maakunnan kokoisella alueella. Eläinlääkintähuoltolain keskeisenä tavoitteena on 
lisätä ennaltaehkäisevää toimintaa eläinlääkintähuollossa ja peruseläinlääkäripalvelun osana 
on järjestettävä tuotantoeläinten terveydenhuoltopalveluja kysyntää vastaavasti. 

Yksityiset eläinlääkäripalvelut kohdistuvat pääasiassa pieneläimiin ja hevosiin, mutta myös 
tuotantoeläimiä hoitavien yksityisten määrä on lisääntynyt. Yksityiset palveluntarjoajat 
vastaavat suurelta osin erikoiseläinlääkäritason palveluista, joita kunnatkin halutessaan voivat 
järjestää. 
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16.1. PERUSELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 

 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut järjestää peruseläinlääkäripalvelut virka-aikana ja kiireellisen 
eläinlääkärinavun ympärivuorokautisesti. Kiireelliset eläinlääkäripalvelut järjestetään 
kuntalaisten lisäksi toimialueen vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille. Kiireettömien 
palveluiden tarjoamista edellytetään vain kuntalaisille, mutta eläinlääkärit voivat halutessaan 
ottaa vastaan vastaanotolla myös muista kunnista tulevia potilaita. Sairasmatkoja eläinlääkärit 
voivat vakuutusturvasta johtuen tehdä kunnaneläinlääkärinä vain Oulunkaaren 
ympäristöpalvelujen alueella.  

Kiireellisen, eläimen henkeä uhkaavan tai kovaa jatkuvaa kipua aiheuttavan sairauden, hoidon 
saatavuustavoite on, että vähintään 90 % potilaista saa hoitoa kolmen tunnin kuluessa 
yhteydenotosta. Tällaisiksi kiireellisiksi tapauksiksi katsotaan mm. kohdun esiinluiskahdus, 
poikimahalvaus tai pieneläimen vakava loukkaantuminen esimerkiksi auton alle jäämisen 
seurauksena. Päivystyspuhelinnumeroon vastaava eläinlääkäri arvioi tarvitseeko eläin hoitoa 
päivystysaikana vai voiko tapaus odottaa seuraavaan virka-aikaan. 

Kiireellisen, mutta ei eläimen henkeä uhkaavan eikä kovaa jatkuvaa kipua aiheuttavan 
sairauden hoidon saatavuustavoitevasteaika on, että vähintään 90 % potilaista saa hoitoa 
viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tällaisiksi tapauksiksi katsotaan esimerkiksi koiran 
äkillinen korvatulehdus tai katkennut hammas. 

Kiireettömän hoidon tavoitevasteaika on vastaanottoajan järjestyminen viikon kuluessa 
yhteydenotosta ja kiireettömän leikkausajan tai terveydenhuoltokäynnin järjestyminen kolmen 
viikon kuluessa yhteydenotosta. Kiireettömiksi tapauksiksi katsotaan esimerkiksi pieneläimen 
pitkäaikainen iho-ongelma, hitaasti lisääntynyt runsas juominen ja kotieläinten 
hedelmällisyyshoidot.  

Eläinlääkärit voivat sopia puheluiden ja kiireellisten tapausten ohjaamisesta toiselle 
eläinlääkärille ollessaan varattuina ajanvarausperusteiseen työhön, millä toisaalta 
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varmistetaan kiireavun tarjoaminen ja toisaalta ajanvarausperusteista työtä tekevän 
eläinlääkärin häiriötön työskentely. Vaalan eläinlääkäri voi tarvittaessa toteuttaa vastaavaa 
järjestelyä samalla päivystysalueella työskentelevien Helmen eläinlääkäreiden kanssa. 

Pohjoisella Pudasjärven, Iin ja Yli-Iin muodostamalla päivystysalueella on käytössä keskitetty 
yhteydenottopuhelinnumero, johon tulevat puhelut ohjautuvat päivystävälle eläinlääkärille. 
Ohjauksen muutokset tehdään eläinlääkärin avustajien toimesta. Eteläisellä Vaalan, Siikalatvan 
ja Pyhännän kuntien alueella päivystävän eläinlääkärin puhelinnumero kerrotaan 
eläinlääkärin puhelinvastaajassa. Suur- ja pieneläinpäivystyksiä ei ole eriytetty 
päivystyspotilaiden alhaisen määrän takia.  

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden eläinlääkäripäivystyksen järjestämistapa täyttää 
eläinlääkintähuoltolain vaatimukset. Eteläisellä päivystysalueellekin keskitetty päivystyksen 
yhteydenottonumero voidaan Oulunkaaren ympäristöpalveluiden puolesta toteuttaa, mutta 
käytännössä voi olla tarkoituksenmukaisempaa odottaa palveluiden järjestämisvastuun 
siirtymistä maakunnille vuoden 2020 alussa. Kokemus kuitenkin on, ettei se merkittävästi 
paranna asiakaspalvelua eikä lisää varmuutta päivystävän eläinlääkärin tavoittamisesta 
verrattuna kunkin eläinlääkärin vastaajassa olevaan tietoon päivystävän eläinlääkärin 
puhelinnumerosta. 

Pudasjärven ja Iin vastaanoton varustelutaso (laitteet, välineet) on 
kunnaneläinlääkärivastaanotoksi korkea ja ylittää eläinlääkintähuollon edellyttämän 
vähimmäistason selvästi. Varustelultaan perustasoa olevan Vaalan vastaanoton varustelutasoa 
on parannettu viime vuosina hankkimalla joitakin uusia laitteita. Utajärven vastaanotolla ei ole 
käytännössä laitteita ja välineitä, vaan eläinlääkäri tuo perusvälineet mukanaan Vaalasta. 
Tiloissa on mahdollisuus myös eläinlääkärisijaisen väliaikaiseen asumiseen kuten kaikilla 
muillakin vastaanotoilla paitsi Vaalassa. Kaikilla vastaanotoilla on myös lämmitetyt autotallit.  

Oulunkaaren ympäristöpalveluissa on riittävästi resursseja myös terveydenhuoltokäynteihin, 
minkä osoittaa se, että niihin tiloihin, jotka eivät ole tilanneet sopimuksen mukaista 
terveydenhuoltokäyntiä otetaan ajoittain systemaattisesti yhteyttä. 
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Arvio vuosittain tuotettavien vastaanotto- ja tilakäyntien määristä ilmenee liitteenä 1 olevasta 
Resurssitarpeen kartoituksesta. 

  

16.2. PERUSTASON YLITTÄVÄT ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 

 

Perustason ylittävistä palveluista tuotetaan Iissä ja/tai Pudasjärvellä seuraavia: narttukoirien 
sterilisaatioleikkaukset, koirien anaalirauhasten poistoleikkaukset, hevosten keinosiemennys, 
hevosten röntgentutkimukset, pieneläinten vaativa sisätautidiagnostiikka, tietyt hevosten 
ylempien hengitysteiden ja koirien ruoansulatuskanavan tähystystutkimukset, omat 
perustason ylittävät laboratoriopalvelut. Perustason ylittävien kiireettömien 
eläinlääkäripalveluiden tavoitevasteaika on muissa kuin kirurgisissa toimenpiteissä kolme 
viikkoa ja kirurgisissa toimenpiteissä kuusi viikkoa. Perustason ylittävien palveluiden 
tarjoaminen ei ole lakisääteistä. 

Vaalassa ja Utajärvellä ei ole saatavissa perustason ylittäviä eläinlääkäripalveluita 
pieneläimille. Palvelutarjonnan lisääminen nostaisi Vaalan ja Utajärven kuntien 
maksuosuuksia, sillä tarvittaisiin lisää työntekijöitä ja laitteita. 

 

16.3. AJANVARAUS 

 

Yhteystiedot, ajanvarausaika ja yhteydenotto-ohjeet on ilmoitettu kappaleessa 3.1.1. 
Yhteystiedot. 

Pieneläimet hoidetaan pääasiassa vastaanotolla. Eläinlääkäri voi pieneläimen omistajan 
pyynnöstä halutessaan tehdä myös kotikäyntejä. Pieneläinten vastaanottoaikoja on saatavissa 
ensisijaisesti aamupäivälle eläinlääkäreiden tehdessä iltapäivällä sairasmatkoja. Eläinlääkärit 
voivat mahdollisuuksien mukaan tarjota myös pieneläimille iltapäiväaikoja. 
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Yksittäiselle pienelle hyötyeläimelle kuten lampaalle tai porolle voi varata ajan vastaanotolle. 
Kunnan subventiosta riippuen yksittäisen pienen hyötyeläimen käyttäminen vastaanotolla 
saattaa olla taloudellisesti edullisempaa kuin tilakäynti. 

 

16.4. LÄÄKKEIDEN LUOVUTTAMINEN VARALLE 

 

Eläinlääkärit voivat luovuttaa lääkkeitä nauta- ja sikatiloille tulevia tautitapauksia varten. 
Lääkeluovutus edellyttää mm. kuulumista terveydenhuoltoon, terveydenhuollon 
vähimmäiskäyntimäärien toteutumista, eläinlääkärin laatimaa kirjallista ohjetta tiettyjen 
tavanomaisten sairaustapausten hoitamisesta tilalle luovutetuilla lääkkeillä, lääkitysten 
kirjaamista Nasevan tai Sikavan sähköiseen järjestelmään tilan toimesta. Oulunkaaren 
ympäristöpalveluiden eläinlääkäreiden tavallisilla sairasmatkoilla lääkitsemien eläinten 
hoitotiedot sen siirtyvät Nasevaan eläinlääkärin toimesta edellyttäen, että tila on valtuuttanut 
eläinlääkärin Nasevassa hoitavaksi eläinlääkäriksi. 

Lääkkeiden luovuttamista varalle voidaan käyttää vain nauta- ja sikatiloilla. Yksityiskohtaiset 
vaatimukset lääkkeiden varalle luovuttamisen edellytyksistä on esitetty maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksen lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä 
17/2014 liitteessä 4 seuraavasti: 

 

LIITE 4. Lääkkeiden luovutus valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa  

Luku 1. Terveydenhuoltosuunnitelma  

1. Eläinten pitopaikan terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri laatii 
terveydenhuoltosuunnitelman. Tarvittaessa hän voi käyttää laatimisessa apunaan muita 
asiantuntijoita. Suunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:  
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a) eläinten pitopaikkatunniste;  

b) valtakunnallisen terveydenhuolto-ohjelman mukainen eläinlajikohtainen selvitys 
tautisuojauksesta sekä eläinten pitopaikan toimintatavoista ja pito-olosuhteista, joilla on 
merkitystä eläinten lääkitystarpeen kannalta;  

c) eläinten terveydentilan ylläpitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyvät toimenpiteet, kuten rokotus- 
ja loishäätöohjelma sekä vitamiinien ja hivenaineiden saannin turvaaminen;  

d) vasikoiden nupoutus ja porsaiden kastraatiokäytännöt;  

e) eläinten pitopaikassa tavanomaisesti ilmenevät lääkkeiden käyttötarvetta aiheuttavat 
sairaudet;  

f) ohjeet terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin toteamien tavanomaisesti ilmenevien 
sairauksien tai yksittäisten pito-olosuhteisiin liittyvien sairastapausten hoidosta. Ohjeista on 
käytävä ilmi, millaisten oireiden ilmetessä hoitaja saa ryhtyä lääkityksiin, lääkevalmiste, 
lääkkeen annos ja lääkekuurin pituus, eläinten tuotantovaihe ja ikäryhmä sekä lääkkeelle 
määrätty varoaika;  

g) eläinten pitopaikkakohtaiset tavoitteet lääkkeiden käytölle.  

2. Terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri päivittää terveydenhuoltosuunnitelman vähintään 
kerran vuodessa sekä aina, jos lääkkeiden käyttösuunnitelmaa ja hoito-ohjeita on tarve 
muuttaa tai tarkentaa.  

3. Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on tallennettava terveydenhuoltosuunnitelma 
terveydenhuollon seurantajärjestelmään.  
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Luku 2. Lääkkeiden luovutus varalle ja varalle luovutettujen lääkkeiden käyttö  

1. Siitä poiketen, mitä liitteessä 3 säädetään lääkkeiden luovutuksesta, terveydenhuollosta 
vastaava eläinlääkäri saa luovuttaa reseptilääkkeitä eläinten pitopaikassa tavanomaisesti 
ilmenevien terveydenhuoltosuunnitelmassa kuvattujen tarpeiden varalle seuraavasti:  

 sellaisten eläinten pitopaikassa esiintyvien tavanomaisten ja helposti tunnistettavien 
terveydenhoitosuunnitelmassa mainittujen sairastapausten, esimerkiksi niveltulehdusten, 
napatulehdusten, hännänpurennan ja emakon maidottomuuden hoidon varalle;  

 sorkkavälin ajotulehdukseen epidemian puhjettua;  

 laboratoriodiagnoosin perusteella todettuun piilevään utaretulehdukseen;  

 umpeenpanovalmisteita, joita käytetään terveydenhuoltosuunnitelmassa annetun  

ohjeistuksen mukaisesti;  

 sellaisten terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin diagnosoimien eläintenpitopaikassa 
toistuvasti esiintyvien sairauksien, esimerkiksi nuorten eläinten hengitystie- ja 
suolistotulehdusten hoidon varalle;  

 rokotteita tautien ennaltaehkäisyyn;  

 sikojen immunologiseen kastraatioon tarkoitettuja valmisteita;  

 lääkkeeksi luokiteltuja vitamiineja ja hivenaineita;  
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 loisten häätöön tarkoitettuja valmisteita;  

 prostaglandiineja yksittäisten emakoiden porsimisen käynnistämiseen, kun emakon tiineys 
on jatkunut vähintään 116 päivää;  

 tulehduskipulääkkeitä.  

Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on todettava ne tavanomaisesti ilmenevät 
sairaudet, joiden hoidon tai oireiden lievittämisen varalle lääkkeitä saa luovuttaa.  

2. Eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama henkilö saa käyttää varalle luovutettuja 
lääkkeitä vain niihin käyttöaiheisiin ja vain siten kuin terveydenhuoltosuunnitelmassa on 
kuvattu. Lääkkeitä ei saa käyttää, ellei eläinlääkäri ole antanut riittäviä ohjeita niiden käytöstä 
eläimellä ilmeneviin sairauksiin tai niiden oireisiin. Lääkkeiden käyttöohjeiden tulee olla 
samassa paikassa, missä lääkkeitä säilytetään.  

3. Jos eläimillä ilmenee tavanomaisesta poikkeavia sairauden oireita, omistajan tai haltijan on 
kutsuttava eläinlääkäri tutkimaan eläimet.  

4. Terveydenhuollosta vastaava eläinlääkäri saa luovuttaa varalle enintään sen määrän 
lääkkeitä kuin arvioi tarvittavan seuraavaan terveydenhuoltokäyntiin asti.  

5. Lääkkeiden varalle luovutuksen ehtona on lisäksi, että eläimen omistaja tai haltija pitää 
kirjaa kaikista kyseisen eläinten pitopaikan tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä 
lääkitsemislain 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla sekä käyttää ja säilyttää lääkkeitä ohjeiden 
mukaisesti.  
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6. Mikrobilääkkeiden luovutuksessa varalle on noudatettava liitteen 2 luvun 5 ehtoja. Jos 
eläimille käytetään mikrobilääkkeitä toistuvasti esiintyvän sairauden hoitoon, on eläimistä 
eläinlääkärin toimesta tai ohjeiden mukaan otettava säännöllisesti tarvittavia näytteitä 
mikrobiologista diagnostiikkaa ja herkkyysmäärityksiä varten. Yhteen käyttöaiheeseen ei saa 
luovuttaa kerralla enempää kuin yhden mikrobilääkitysvaihtoehdon, ellei 
laboratoriotutkimustulosten nojalla ole perusteltua lääkitä eri eläimiä tai eläinryhmiä eri 
mikrobilääkkeillä. Lääkevalinnan on perustuttava tietoon aiheuttajamikrobin 
lääkeherkkyydestä. Varalle ei saa luovuttaa fluorokinoloneja eikä kolmannen tai neljännen 
polven kefalosporiineja.  

7. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa lääkkeitä varalle:  

 tapauksiin, joissa eläin tarvitsee akuutisti eläinlääkärin apua;  

 sellaisten lääkitystarpeiden varalle, joita ei ole kuvattu terveydenhuoltosuunnitelmassa;  

 sellaisten sairaustapausten hoitoon, joiden oireet voivat viitata eläintautilaissa (441/2013) 
määriteltyyn valvottavaan, vaaralliseen tai helposti leviävään eläintautiin;  

 silloin, kun sairauden toteaminen tai lääkitystarpeen arviointi edellyttää eläinlääkärin 
tekemää tutkimusta.  

8. Eläinlääkäri ei saa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle lääkkeitä varalle, jos 
lääkitsemislaissa tai tässä asetuksessa mainittuja ehtoja ei noudateta.  
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Luku 3. Terveydenhuoltokäynnit eläinten pitopaikassa  

1. Terveydenhuoltokäyntien sisältö  

Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on terveydenhuoltokäynnillä vähintään 
tarkastettava terveydenhuoltosuunnitelman mukainen lääkkeiden säilytyksen, annostuksen 
ja käytön toteutuminen, kirjanpito eläimille käytetyistä lääkkeistä, eläinten terveydentila sekä 
eläinten poistojen ja sairastavuuden syyt, sekä lihantuotantoon suuntautuneilla tiloilla 
lihantarkastusraportti ja muut lääkkeiden käyttötarpeen arviointiin liittyvät raportit ja 
tutkimustulokset.  

Eläinlääkärin on tallennettava raportti terveydenhuoltokäynnistä terveydenhuollon 
seurantajärjestelmään.  

2. Terveydenhuoltokäyntien tiheys  

Terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin on tehtävä eläinten pitopaikkaan 
terveydenhuoltokäynti vähintään seuraavasti, jos eläinlääkäri luovuttaa eläimen omistajalle 
tai haltijalle lääkkeitä lääkitsemislain 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla:  

Sikojen pitopaikat:  

a) kertatäyttöisessä lihasikalassa kerran kasvatuserää kohden;  

b) jatkuvatäyttöisessä lihasikalassa  

 neljä kertaa vuodessa, kun eläinmäärä on alle 1000 lihasikaa,  
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 kuusi kertaa vuodessa, kun eläinmäärä on 1000 – 1999 lihasikaa,  

 kahdeksan kertaa vuodessa, kun eläinmäärä on 2000 lihasikaa tai enemmän;  

c) porsastuotanto- ja yhdistelmäsikaloissa  

 neljä kertaa vuodessa, kun emakkomäärä on alle 75,  

 kuusi kertaa vuodessa, kun emakkomäärä on 75–299,  

 kahdeksan kertaa vuodessa, kun emakkomäärä on 300–599,  

 12 kertaa vuodessa, kun emakkomäärä on 600–1499,  

 kahden viikon välein, kun emakkomäärä on vähintään 1500.  

Nautojen pitopaikat:  

a) lypsykarjan pitopaikassa  

 neljä kertaa vuodessa, kun lypsylehmien määrä on alle 60,  

 joka toinen kuukausi, kun lypsylehmien määrä on 60–120,  

 kerran kuukaudessa, kun lypsylehmien määrä on 121–300,  

 kerran kahdessa viikossa, kun lypsylehmien määrä on yli 300;  



ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 76 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

76 

b) emolehmien pitopaikassa  

 kaksi kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on alle 100,  

 kolme kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on 100–200,  

 neljä kertaa vuodessa, kun emolehmien määrä on yli 200;  

c) vasikkakasvattamoissa  

 kertatäyttöisessä vähintään kerran kasvatuserää kohden,  

 osastoittain kertatäyttöisessä kuusi kertaa vuodessa, jos vasikoiden määrä on alle 1000,  

 osastoittain kertatäyttöisessä 12 kertaa vuodessa, jos vasikoiden määrä on vähintään 1000;  

d) nautakasvattamoissa, joissa on yli kuuden kuukauden ikäisiä nautoja  

 kaksi kertaa vuodessa, kun eläimiä on alle 500,  

 neljä kertaa vuodessa, kun eläimiä on 500–1000,  

 kuusi kertaa vuodessa, kun eläimiä on yli 1000;  

e) muissa nautojen pitopaikoissa, joissa on eri-ikäisiä nautoja (hiehohotellit, 
lihanautakasvattamot)  



ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON 77 
SUUNNITELMA V. 2018-2022   Hyväksytty 1.2.2018 
 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI – OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPAVELUT 
PL 10, Varsitie 7, 93101 Pudasjärvi • pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut  
ymparistopalvelut@pudasjarvi.fi tai kirjaamo@pudasjarvi.fi  • puh. 040 826 6417 
facebook.com/Pudasjarvi • twitter.com/pudasjarvi • instagram.com/pudasjarvenkaupunki 

77 

– kaksi kertaa vuodessa, kun eläimiä on alle 250,  

– neljä kertaa vuodessa, kun eläimiä on 250–500,  

– kuusi kertaa vuodessa, kun eläimiä on yli 500.  

Eläinlääkärin on lisättävä terveydenhuoltokäyntien tiheyttä, jos lääkkeiden käyttötarve tai 
eläinten sairastavuus lisääntyy. 

16.5. YKSITYISET ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 

 

Alueen kunnissa ei juuri ole yksityistä palveluntarjontaa, mutta monet yksityiset palvelut ovat 
Oulunkaaren ympäristöpalveluiden alueella asuvien asukkaiden saavutettavissa. Tarjolla on 
erityisesti Oulussa, Kiimingissä ja Haukiputaalla sijaitsevien pieneläinklinikoiden palveluita 
arkipäivisin ja -iltaisin. Yksi klinikka Oulussa päivystää ympärivuorokautisesti. Osa 
eläinlääkäriasemista ei ole avoinna kaikkina arkipäivinä, ja vastaanottoaikojen saatavuus 
vaihtelee huomattavasti. Joskus kunnallinen palvelu voi olla ainoa kiireellisesti saatavilla oleva 
myös pieneläimille. Päivystysaikana sairaskäyntejä tarjoaa alueella lähes poikkeuksetta vain 
kunnallinen eläinlääkäripäivystys. Seuraavassa on esitetty joitakin lähialueella olevia yksityisiä 
palveluntarjoajia. Oulunkaaren ympäristöpalvelut ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. 

 

YKSITYISET ELÄINLÄÄKÄRIASEMAT 
Nimi osoite puh. 
Eläinlääkäriasema Kamu Kansankatu 47, Oulu Facebook: tulossa 2018 
Ouluvet; lemmikit  Krouvintie 5, Oulu (08) 535 5200 
Evidensia Oulunportti: lemmikit Idealinja 13, Oulu 0201 800 880 
Lemmikki; lemmikit  Kajaaninkatu 34, Oulu (08) 3115866 
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Oulun Hevosklinikka; hevoset Äimärautiontie 5, Oulu 020 7401 350 
Oksanen Leena; lemmikit  Nuutintie 13, Oulu 044 337 1971 
Evidensia Kiiminki; lemmikit Lempiniementie 6, Kiiminki 0201 750 260 
Evidensia Haukipudas; lemmikit Revontie 1, Haukipudas 0201 750 250 
Eläinlääkäriasema Herttainen; lem. Kirkkotie 2, Haukipudas 020 73 100 73 
Virpi Kurkela: lemmikit Vasikkasaarentie 44, Oulu 0400 152 562 
Oulun eläinklinikka (24 h): lemmikit Metsokankaantie 3, Oulu (08) 554 5850 /  

0600-309509 
 

16.6. REMISSIO- JA KONSULTAATIOMAHDOLLISUUDET 

 

Remissio- eli edelleenlähettämismahdollisuudet kiireelliseen, mutta ei välittömästi eläimen 
henkeä uhkaavaan hoitoon virka-aikana ovat hyvät, ja perustason ylittävään hoitoon pääsy on 
järjestynyt viime aikoina käytännössä poikkeuksetta. Eniten lähetetään ortopedisia potilaita 
kirurgisiin toimenpiteisiin Ouluun. Muita remissiopotilasryhmiä ovat sydämen 
ultraäänitutkimukseen, silmäeläinlääkärille sekä pään ja selän magneettikuvauksiin 
lähetettävät potilaat. Remissioklinikat ovat yksityisiä. 

Tiettyjä hoitoja on saatavissa vain Helsingissä Yliopistollisessa Eläinsairaalassa, ja 
remissiomahdollisuus sinne on olemassa. Yliopistollinen Eläinsairaala ottaa vaativia potilaita 
lähetteellä vastaan koko Suomesta, mutta yksityisten eläinlääkäriasemat voivat itse 
tapauskohtaisesti ratkaista tarjoavatko potilaalle jatkohoitomahdollisuutta.  

Oulunkaaren ympäristöpalvelut ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelliseksi tehdä 
remissiosopimuksia yksityisten eläinlääkäriasemien kanssa. Eläinlääkäripalveluiden siirtyessä 
vuoden 2020 alusta maakunnan järjestettäväksi olisi perusteltua, että päivystysaikainen 
remissiomahdollisuus Ouluun olisi olemassa niille pieneläimille, jotka vaativat sellaista 
kirurgista hoitoa jossa tarvitaan päivystävää avustavaa henkilökuntaa.  
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Hevosten remissiomahdollisuutta kirurgisissa ähkyissä päivystysaikana ei ole, sillä Hyvinkään 
ja Helsingin hevossairaalat ovat liian kaukana. Ellei hevonen vastaa konservatiiviseen eli 
tavanomaiseen hoitoon, se joudutaan yleensä lopettamaan, sillä hevosen ähkyleikkaus ei ole 
mahdollinen muualla kuin hevossairaalassa.  

Useissa tapauksissa omistaja ei ole kiinnostunut jatkohoitoon lähtemisestä kustannussyistä. 
Eläinlääkärikuluvakuutusten yleistyminen parantaa lemmikkieläinten ja hevosten 
mahdollisuuksia saada tarvittavaa hoitoa myös vaikeissa sairauksissa ja loukkaantumisissa. 

Konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät, ja puhelinkonsultaatiota on saatavissa tutuilta 
kollegoilta ja viime kädessä Yliopistollisesta Eläinsairaalasta ympäri vuorokauden. 
Röntgenkuvien kiireellinen etäradiologikonsultaatio tietoliikenneyhteyksiä hyödyntäen 
(yksityinen palveluntarjoaja IDEXX) on mahdollistanut röntgenlausuntojen saamisen 
tarvittaessa ympäri vuorokauden. 

 
17. SEURANTA, ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 

  

Valvonnan osa-alueesta riippuen tarkastuskertomusten ja hallintopäätösten jakelu on toimijan 
lisäksi osa tai kaikki seuraavista: aluehallintovirasto, poliisi, Evira Oulunkaaren 
ympäristölautakunta. Eläinlääkäreiden tulee lähettää asiakirjat viivytyksettä, ja apuna 
postituksissa voi käyttää eläinlääkärin avustajia. Kopiot asiakirjoista tulee lisäksi lähettää 
viivytyksettä johtavalle eläinlääkärille, jonka vastuulla valvonnan ja eläinlääkäripalveluiden 
seuranta, arviointi ja raportointi ovat. Kopion voi lähettää myös sähköpostitse. 

Johtava eläinlääkäri laatii ja lähettää eläinlääkäreiden yhteisen kuukausi-ilmoituksen 
aluehallintovirastolle. Kuukausi-ilmoituksella ilmoitetaan vastustettavista ja ilmoitettavista 
eläintaudeista sekä hyötyeläinkäyntien kokonaismäärä. 

Tätä suunnitelmaa koskeva lakisääteinen suunnitelman toteutumisen arviointiraportti 
laaditaan johtavan eläinlääkärin toimesta vuosittain. Se sisältää tiedot valvonnalle ja 
eläinlääkintäpalveluille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä tuotettujen palveluiden 
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määristä. Ympäristölautakunta käsittelee raportin, joka toimitetaan johtavan eläinlääkärin 
toimesta VYHA-järjestelmän kautta aluehallintovirastoon. Myös tämä suunnitelma ja 
vuosittaiset päivitykset käsitellään, hyväksytään ja toimitetaan vastaavasti. Vuosittaisissa 
päivityksissä otetaan huomioon edellisvuoden suunnitelman toteutumisen arviointiraportti, 
mahdolliset asiakasvalitukset ja palautteet, aluehallintovirastolta suunnitelmasta ja edellisestä 
arviointiraportista sekä mahdollisesta arviointi- ja ohjauskäynnistä saatu palaute, vuosittaiset 
valvonnan painopistealueet sekä Eviran ja aluehallintoviraston ohjeistus. 

 

17.1. VALITUSTEN KÄSITTELY 

 

Hallintopäätöksiin liitetään ohjeet muutoksen hakemiseksi, ja asian käsittelytapa on 
lakisääteinen. 

Potilaan hoidosta tai eläinlääkäripalvelun saatavuudesta tai laadusta voi tehdä 
vapaamuotoisen valituksen, jonka voi toimittaa postitse tai sähköpostitse. Valituksen voi 
osoittaa johtavalle eläinlääkärille tai ympäristöjohtajalle. Varsinaisen valituksenkäsittelyä 
kevyempi menettely on hoitopalautteen antaminen eläinlääkärille, ja sitä voidaan valittajan 
siihen suostuessa käyttää. Tällöin johtava eläinlääkäri tai ympäristöjohtaja antaa asian tiedoksi 
hoitopalautteena hoitaneelle eläinlääkärille vastaisuuden varalle, eikä asiassa edellytetä 
asianomaisen eläinlääkärin vastausta eikä myöskään valituksen tekijälle vastata kirjallisesti. 

Valitus käsitellään johtavan eläinlääkärin ja/tai ympäristöjohtajan toimesta. Asianomaiselta 
eläinlääkäriltä pyydetään vastausta asiaan. Tavoitteena on, että johtava eläinlääkäri tai 
ympäristöjohtaja antaa vastauksensa valituksen tekijälle kahden kuukauden kuluessa 
valituksen tekemisestä.  

Mikäli valittaja hakee Oulunkaaren ympäristöpalveluilta vahingonkorvausta, asia siirretään 
Pudasjärven kaupungin vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Vakuutusyhtiöön tehtävään 
vahinkoilmoitukseen liitetään korvausvaatimuksen lisäksi johtavan eläinlääkärin lausunto ja 
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asianomaisen eläinlääkärin vastaus. Vakuutusyhtiön ratkaisu lähetetään valituksen tekijälle 
johtavan eläinlääkärin tai ympäristöjohtajan toimesta. 

Oulunkaaren ympäristöpalvelut ei maksa eläinlääkintävahinkojen arviointilautakunnan 
lausuntoa. Lausunnon voi halutessaan pyytää hoitava eläinlääkäri, potilaan omistaja tai 
vakuutusyhtiö omalla kustannuksellaan. Lisätietoja eläinlääkintävahinkojen 
arviolautakunnasta löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta 
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/esittely/toiminta/elainlaakintavahinkojen+arviolauta
kunta/ 

Valitus- ja korvausvaatimusasiat käydään läpi eläinlääkintähuollon palavereissa niiltä osin, 
kun niistä voi olla hyötyä toimintatapojen kehittämisessä tulevaisuudessa. 

 

17.2. PALAUTTEEN KERÄÄMINEN 

 

Oulunkaaren ympäristöpalveluissa on toteutettu asiakaspalautteen kerääminen 
eläinlääkäripalveluista automaattisella tekstiviestikyselyllä. Kysely toteutettiin maalis-
joulukuussa 2017, ja uusimalla täsmälleen sama kysely esimerkiksi vuonna 2019, voidaan 
saada tietoa kokonaisarvosanan ja palautteen kehittymisestä. 

Yksityisillä palveluntarjoajilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tämän suunnitelman 
mahdollisten päivitysten sisältöön tai mahdolliseen seuraavaan suunnitelmaan lähettämällä 
kannanotto, lausunto tai kehittämisehdotus johtavalle eläinlääkärille tai Oulunkaaren 
ympäristölautakunnalle. 

LIITE 1. RESURSSITARPEEN KARTOITUS 
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