
 

 

 

 

Yleistä 
 

Tämä suunnitelma on osa Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa. Velvoite sen 

tekoon sisältyy eläinlääkintähuoltolakiin, joka tuli voimaan 1.11.2009. 

 

Suunnitelma on laadittu ”Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015-

2020, Päivitys vuodelle 2020” pohjautuen.  EHO on osa valvonta-asetuksen mukaista 

elintarvikeketjun monivuotista kansallista valvontasuunnitelmaa (VASU) ja 

ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa (Ymppi-ohjelma).  

 

EHO:n painopisteet ja näiden edellyttämät toimenpiteet v. 2020 on kuvattu liitteessä 1. 

 

Voimavarat 
 

Suunnitelmaa varten on suoritettu resurssitarvekartoitus v. 2014 käyttämällä lomaketta 

”Resurssitarpeen kartoitus” (liite 2). Resurssitarvekartoitusta on päivitetty v. 2019. 

 

Henkilöresurssit, vastuualueet ja työnjako 

 

Eläinlääkintähuollon palvelut tuotetaan omalla henkilöstöllä ja 

lemmikkieläinpäivystyksen järjestämistapa on ostopalvelu. Eläinlääkintähuollon 

toimiyksikössä on ollut kuusi praktikkokunnaneläinlääkärin virkaa sijoitettuna Joutsan, 

Hankasalmen, Petäjäveden, Muuramen ja Palokan toimipisteisiin. Yksikköön on 

perustettu seitsemäs praktikkoeläinlääkärin virka tuomaan lisäresurssia ja helpottamaan 

praktikkojen jaksamista. Lisäresurssin avulla mahdollistetaan praktikkoeläinlääkäreille 

vapaapäivien pito päivystysten vastineeksi kuten kunnallisessa lääkärien 

virkaehtosopimuksessa on sovittu. Suunnitelmaa laadittaessa uuden viranhaltijan 

rekrytointi on kesken, samoin ratkaisu uuden viranhaltijan toimipisteestä. 

 

Praktikkokunnaneläinlääkärit tuottavat peruseläinlääkäritasoiset palvelut mukaan 

lukien hyöty- ja lemmikkieläinten terveydenhoito ja -huolto sekä kiireellinen 

eläinlääkärinapu hyöty- ja lemmikkieläimille virka-aikana. He vastaavat myös 

hyötyeläinpäivystyksestä.  

Kaikki eläinlääkintähuoltolain alaiset valvontatehtävät on osoitettu eläinlääkärien 

tehtäväksi ja viranhaltijoista valvonta- ja hygieenikkoeläinlääkäri ovat päätoimisia 

valvontaa tekeviä viranhaltijoita. Myös praktikkokunnaneläinlääkärit osallistuvat 

tarvittaessa valvontatehtäviin.  

 

 

Henkilökunnan pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä 

täydennyskoulutussuunnitelma 

 

Liite 1 

  

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SUUNNITELMA, Päivitys vuodelle 2020 



 

 

Ennen työsuhteen solmimista varmistetaan henkilöstön pätevyys työ- ja 

opiskelutodistuksin sekä tarkistamalla eläinlääkärinoikeudet Ruokaviraston 

ylläpitämästä eläinlääkärirekisteristä: 

https://palvelut2.evira.fi/elainlaakarihaku/haku.php. Muissa EU/ETA-maissa kuin 

Suomessa eläinlääkärin pätevyyden hankkineita henkilöitä valittaessa noudetaan Eviran 

ohjetta Dnro 10051/3. 

 

Lemmikkieläinpäivystyksen järjestäjän tarjousasiakirjoissa on määritelty palvelun 

vähimmäistaso varustuksen ja henkilöstön koulutuksen suhteen.  

 

Eläinlääkintähuollossa noudatetaan Jyväskylän ympäristöterveydenhuollon yhteistä 

koulutussuunnitelmaa. Esimiehelle suunnatut pyynnöt koulutukseen pääsystä tehdään 

Jyväskylän kaupungin SAP-järjestelmään, joka toimii koulutusrekisterinä. 

Koulutuksiin osallistumisen rajoittavana tekijänä on ollut sijaisten saatavuus. Tämä 

pyritään ratkaisemaan lisäämällä eläinlääkinnän henkilöresurssia ja ennakoimalla 

koulutuksiin osallistuminen riittävän ajoissa, jolloin sijaisrekrytointiin jää aikaa.  

 

Tietojärjestelmät 
 

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnassa käytetään keskusviranomaisen 

rekisterejä, joiden välityksellä saadaan tiedot toimialueella olevista tuotantoeläinten 

pitäjistä sekä haaskaruokintapaikoista, joita koskien kunnaneläinlääkärillä on myös 

mahdollisuus rekisterin ylläpitoon. Lisäksi keskusviranomaisen rekisteristä saadaan 

tieto eläintenpitokielloista.  

 

Kunnalliseen käyttöön ei ole vielä olemassa koko maan kattavaa yhtenäistä 

viranomaisrekisteriä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatapahtumien 

kirjaamiseen. Jyväskylän seudun yhteistoiminta-alueella käytetään toistaiseksi 

Tervekuu-ohjelmistoa. Tervekuu-ohjelmistolla tuotetut asiakirjat toimitetaan 

skannattuna aluehallintovirastoon, jossa ne tallennetaan soveltuvin osin 

keskusviranomaisen tietojärjestelmään. 

 

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonti- ja vientitodistusjärjestelmä  TRACES on 

käytössä kaikilla virallisia terveystodistuksia myöntävillä yhteistoiminta-alueen 

eläinlääkäreillä ja rekisteriä käytetään myös valvontaan. Kaikkien vakituisessa 

virkasuhteessa olevien eläinlääkärien edellytetään hallitsevan järjestelmän käytön. 

 

Valvontaa päätoimisesti tekevät eläinlääkärit ovat velvollisia ylläpitämään taitojaan 

viranomaisrekisterien käytössä ja käyttämään aktiivisesti tarjolla olevia järjestelmiä. 

Keskusviranomainen on yhä enemmän siirtämässä viranomaisen ohjeistusta Pikanttiin, 

joka on Ruokaviraston ekstranet. Valmiudet järjestelmän käyttöön edellytetään olevan 

kaikilla yhteistoiminta-alueella olevilta eläinlääkäreiltä.  

 

Praktikkokunnaneläinlääkärit käyttävät terveydenhuollon seurantajärjestelmiä eli 

Nasevaa (naudat) ja Sikavaa (siat). Lisäksi heillä on käytössään eläinlääkäriohjelmisto 

(Provet-ohjelmisto), joka toimii potilaskortisto-, laskutus,-  ja lääkekirjanpito-

ohjelmana.  

 

Eläinlääkäreiden päivystyksiä hallinnoidaan Päivystystietokannassa, joka toimii 

selainpohjaisesti. 

https://palvelut2.evira.fi/elainlaakarihaku/haku.php


 

 

 

 

 

Yhteistyö ja viestintä 
 

Viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedotus 

 

Eläinlääkintähuollon yhteystietoja ylläpidetään Jyväskylän kaupungin internet-

sivustolla. Ympäristöterveydenhuollon viestinnästä ja internet-sivujen ylläpidosta 

vastaavat viranhaltijat pitävät tiedot ajantasaisina ja helposti löydettävinä. 

 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon viestintäsuunnitelman mukaisesti 

kaikkien viranhaltijoiden edellytetään omalta osaltaan osallistuvan niin sidosryhmä- 

kuin asiakasviestintäänkin. Valvontaa tekevät eläinlääkintähuollon viranhaltijat 

toimivat viranomaisyhteistyössä aluehallintoviraston ja paikallisten viranomaisten 

kanssa. Yhteistyötä ja yhteydenpitoa ylläpidetään puhelimitse ja sähköpostilla sekä 

palaverein, yhteistarkastuksin ja ilmoitusmenettelyin.  

 

Erityistilanneviestintä 

 

Erityistilanneviestintä toteutetaan ympäristöterveydenhuollon yhteisen 

valvontasuunnitelman mukaisesti. 

 

 

Maksut 
 

Päivystyspuhelimesta (keskitetty yhteydenottopalvelu) asiakkaalta peritään maksu 

minuuttiveloituksen mukaan (suureläinpäivystyspuhelin 2,03 €/min ja 

pieneläinpäivystyspuhelin 6,03 €/min). Maksut sisältyvät Jyväskylän kaupungin 

ympäristöterveydenhuollon maksutaksaan, joka on hyväksytty 

ympäristöterveysjaostossa 25.11.2016. Ostopalveluna tuotetun pieneläinpäivystyksen 

ostosopimuksessa on vahvistettu palveluntuottajan tarjousasiakirjoissa ilmoittamat 

maksut eläinten omistajilta. 

 

 

Valvonnan toimeenpano 
 

Eläinlääkintähuoltolain § 15:n mukaisia valvontatehtäviä hoitamassa on kaksi 

päätoimista valvontaa tekevää eläinlääkäriä, valvonta- ja hygieenikkoeläinlääkäri. 

Praktikkoeläinlääkärit osallistuvat tarvittaessa valvonnan toteuttamiseen.  

 

Eläinten terveyden valvonta 

 

Eläintautivalmius 

 

Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 

eläintautivastustuksen toteutumisesta vastaa valvontaeläinlääkäri.  

Valvontaeläinlääkäri ja kolme praktikkokunnaneläinlääkäriä ovat Ruokaviraston 

valmiuseläinlääkäreitä. 

 



 

 

Eläintautivalmiutta pidetään yllä seuraamalla Ruokaviraston, aluehallintoviraston ja 

kansainvälistä tiedotusta tarttuvien eläintautien esiintymisestä lähialueilla. Paikallisesti 

pidetään yllä valmiutta näytteenottoon ja muihin kiireellisiin toimiin 

eläintautiepäilytilanteissa. Yhteistoiminta-alueella on riittävästi näytteenottovälineitä- 

ja tarvikkeita ja muita tarvikkeita ja eläinlääkäreillä on taito näytteenottoon ja muihin 

kiiretoimiin. 

 

 

Eläintautien ilmoittaminen 

 

Epäiltäessä vakavaa eläintautia on tiedonkulku avainasemassa tilanteen 

selvittämiseksi. Eläinlääkärin ilmoitus käynnistää tarvittaessa koko 

tuotantoeläinsektorin kattavat eläinliikenteen rajoitustoimet. Eläinlääkäri puolestaan 

saa tukea erotusdiagnostiikassa ja epäilyn vakavuuden arviointiin sekä ohjeita 

näytteenottoa koskien.  

 

Helposti leviäviksi tai vaarallisiksi määriteltyjen eläintautien epäilyssä ilmoitus tehdään 

välittömästi tilalta suoraan aluehallintovirastoon. Lisäksi kunnaneläinlääkäri on 

yhteydessä valvontaeläinlääkäriin. 

 

Kun todettu eläintauti- tai eläintautiepäily ei vaadi viipymätöntä ilmoitusta, tehdään 

ilmoitukset aluehallintovirastoon lainsäädännössä säädetyllä tavalla. 

 

Jokainen kunnaneläinlääkäri tekee toistaiseksi oman kuukausi-ilmoituksensa 

aluehallintovirastoon eläintautien esiintymisestä. Vuoden 2020 aikana selvitetään 

mahdollisuutta koota muut kuin välittömästi tehtävät eläintauti-ilmoitukset yhteen koko 

yhteistoiminta-alueella, jolloin alueelta lähetettäisiin vain yksi ilmoitus 

aluehallintovirastoon. Käytäntö varmentaisi tiedonkulkua yhteistoiminta-alueen sisällä 

ja yhteydenpitoa aluehallintovirastoon. 

 

Ilmoitukset sellaisista eläintaudeista, joista voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle, 

tekee valvonnasta vastaava eläinlääkäri, valvontaeläinlääkäri tai 

hygieenikkoeläinlääkäri terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. 

Tartuntatautihenkilöiden yhteystiedot ovat epidemiaselvitystyöryhmän yhteystiedoissa 

ja ympäristöterveydenhuollon varautumissuunnitelmassa. 

 

 

Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta 

 

Terveysvalvontaohjelmiin kuuluvien tilojen lukumäärä käy ilmi 

resurssitarvekartoituslomakkeesta (liite 2).  

 

Valvontaeläinlääkäri vastaa terveysvalvontaohjelmien toteutumisesta. Sonneja 

keinosiemennykseen myyvien tilojen pakollinen salmonellavalvontaohjelma hoidetaan 

tapauskohtaisesti valvontaeläinlääkärin tai praktikkokunnaneläinlääkärin toimesta. 

Terveysvalvontaohjelmiin liittyneistä tiloista pidetään kirjaa ja 

terveysvalvontaohjelmiin liittyviä asiakirjoja hallinnoidaan ympäristöterveydenhuollon 

tietojärjestelmäohjelmisto Tervekuun avulla.  Siipikarjan salmonellavalvonta 

toteutetaan Ruokaviraston ohjeen mukaisesti (Eviran ohje 15312/5). Siipikarjan 



 

 

salmonellavalvonta on painopistealueena vuodelle 2020. Yhteistoiminta-alueella ei ole 

tarvetta suuriin muutoksiin, valvonta toteutuu salmonellavalvontaohjelman mukaisesti. 

 

 

Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta 

 

Vesiviljelylaitosten valvonnalla ehkäistään tarttuvien kalatautien leviämistä laitosten 

välillä sekä leviämistä luonnonkaloihin.  Valvontaa tehdään EU-tasolla määriteltyjen 

vakavien virustautien lisäksi kalojen tarttuvan munuaistaudin varalta kansallisesti 

säädetyn vapaaehtoisen BKD-terveysvalvontaohjelman  puitteissa. Kohteita valvoo ja 

tarkastukset suorittaa valvontaeläinlääkäri. Valvonnan yhdenmukaisuuden ja valvojan 

pätevyyden varmistamiseksi valvontaeläinlääkäri perehtyy jokaisen valvomansa 

kalanviljelylaitoksen toimintaan ja osallistuu alan koulutuksiin säännöllisesti.  

Tarkastuksissa käytetään Ruokaviraston tarkastusta varten suunnittelemaa lomaketta, 

josta toimitetaan kopio aluehallintovirastolle.  

 

Muu eläintautivalvonta 

 

Ruokavirasto pyytää vuosittain seurantanäytteiden ottamista erillisen suunnitelman 

mukaan. Näytteenoton toteutumisesta ja niiden ottamisesta määräajassa vastaa 

valvontaeläinlääkäri. Tarvittaessa näytteenottoon osallistuvat 

praktikkokunnaneläinlääkärit ja hygieenikkoeläinlääkäri. Tiedot taltioidaan Tervekuu-

ohjelmaan ja näytteenoton etenemisestä toimitetaan tietoa aluehallintovirastolle 

viraston antamien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. 

 

Eläinten keinolliseen lisääntymiseen liittyy kunnaneläinlääkärille kuuluvia 

valvontatoimenpiteitä.  Jyväskylän yhteistoiminta-alueella toimii yksi hevosen 

keinosiemennysasema, jonka valvonnasta vastaa valvontaeläinlääkäri. 

 

 

Sisämarkkinakauppa, vienti ja tuonti 
 

Sisämarkkinakaupan ja 3. maa tuontien valvonta 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella valvontaeläinlääkäri seuraa TRACES-järjestelmästä 

tulevia ilmoituksia sisämarkkinatuonneista ja tuonneista EU:n ulkopuolta ja suorittaa 

tarvittavat tarkastukset. Hygieenikkoeläinlääkäri ja praktikkokunnaneläinlääkärit ovat 

perehtyneet järjestelmän käyttöön ja osallistuvat tarvittaessa tarkastusten tekemiseen. 

Tarvittaessa perehdytystä hankitaan valvontaeläinlääkäriltä sekä osallistumalla 

Ruokaviraston antamaan koulutukseen.  

Sisämarkkinakaupan tuojista ja viejistä saadaan tieto Ruokavirastosta, jonne 

toimijoiden on rekisteröidyttävä. Ilmoitukset ja tuontiluvat vastaanottaa ja arkistoi 

valvontaeläinlääkäri. Laittomien tuontien valvonta perustuu muun valvonnan, kuten 

elintarvike- tai eläinsuojeluvalvonnan yhteydessä saatuihin havaintoihin, tai 

ilmoituksiin muilta tahoilta. 

Lemmikkieläinten tuontiasiakirjojen puutteellisuudet tulevat useimmiten esille, kun 

eläintä käytetään eläinlääkärillä, ilmoituksia valvontaeläinlääkärille tulee sekä 

yksityisilta klinikoilta että kunnan omilta praktikkoeläinlääkäreiltä. Puutteisiin tartutaan 

tiukasti vakavien eläimiin tai ihmisiin tarttuvien eläintautien riskin vuoksi. 

Vähäpätöiseltä vaikuttavien asiakirjapuutteiden selvittely saattaa johtaa järjestäytyneen 

rikollisen toiminnan jäljille. 



 

 

Kunnaneläinlääkärillä on toimivalta tilapäisen eristämispäätöksen tekemiseen, joko 

eläimen tuontiin liittyvien puutteiden korjaamisen ajaksi tai kunnes aluehallintovirasto, 

tai EU:n ulkopuolisten tuontien ollessa kyseessä, Ruokavirasto tekee asiasta 

hallintopäätöksen. Tapauksista, joissa on epäiltävissä rikollista toimintaa, tehdään 

poliisille tutkintapyyntö. Kaikista tarkastuksista tehdään asianmukainen 

tarkastuspöytäkirja, joka toimitetaan aluehallintovirastoon ja 3. maatuontien ollessa 

kyseessä myös Ruokaviraston rajaeläinlääkärille. Samoin menetellään muiden tuote-

erien kuin elävien eläinten kyseessä ollessa. 

 

 

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 
Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset 

 

Valvontaeläinlääkäri vastaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueella eläinsuojeluvalvonnan 

toteutumisesta. Hän tekee pääsääntöisesti eläinsuojelutarkastukset ja 

eläinsuojelutarkastuspöytäkirjat ja -päätökset. Tarvittaessa eläinsuojelutarkastuksia 

tehdään yhdessä praktikkokunnaneläinlääkärin, hygieenikkoeläinlääkärin, 

ympäristöterveystarkastajan tai poliisin kanssa. Praktikkokunnaneläinlääkärin tekemät 

eläinsuojelutarkastuskertomukset ja -päätökset toimitetaan valvontaeläinlääkärille, joka 

liittää ne Tervekuu-järjestelmään. Valvontaeläinlääkäri lähettää kopiot kaikista 

eläinsuojelutarkastuspöytäkirjoista ja eläinsuojelupäätösasiakirjoista 

aluehallintovirastolle.  Mikäli eläinsuojelurikkomuksesta on aiheutunut eläimen 

hyvinvoinnille erityistä haittaa, tai rikkomus on aiheutunut eläimen omistajan 

piittaamattomuudesta, tekee valvontaeläinlääkäri asiasta erikseen tutkintapyynnön tai 

rikosilmoituksen poliisille.  

Eläinsuojeluilmoitusten tallentaminen tietojärjestelmään tulee tehostumaan vuoden 

2020 aikana. Tarkoituksena on seurata ilmoitusten käsittelyyn tuloa entistä tarkemmin. 

 

Toimenpiteet eläinsuojelulain § 44 kiiretoimissa 

 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella lemmikkieläinten eläinsuojelulain 44 § mukainen 

hoito hankitaan pääsääntöisesti yhteistoiminta-alueen neljästä löytöeläinten 

hoitopaikasta. Suureläimille tilapäinen hoito hankitaan yhteistyössä lomitushallinnon 

tai hevosyhteystyötahon kanssa. Mikäli eläimen vointi tai muut olosuhteet vaativat 

välitöntä lopettamisesta, tekee valvonnan suorittava virkaeläinlääkäri toimenpiteen tai 

hankkii eläimen lopettamisen muuten. Tarvittaessa apuna käytetään toista valvontaa 

päätoimisesti tekevää eläinlääkäriä tai praktikkokunnaneläinlääkäriä. Hyötyeläinten 

teuraaksi laittamisessa hyödynnetään hyviä teurastamosuhteita.  

 

Ilmoituksen- ja luvanvaraisen toiminnan valvonta 

 

Valvontaeläinlääkäri ottaa vastaan aluehallintoviraston lähettämät kopiot koskien 

ilmoituksia ilmoituksenvaraisesta tai luvanvaraisesta eläintenpidosta ja pitää yllä listaa 

tarkastettavista kohteista. Kaikki kohteet pyritään tarkastamaan vähintään kerran 

vuodessa valvontaohjelman vaatimuksen mukaisesti. Erillistä riskinarviointia ei 

kohdekohtaisesti tehdä.  

 

Eläinkuljetusten valvonta 

 



 

 

Kunnaneläinlääkärit tarkastavat reittisuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden 

myöntäessään terveystodistuksia sellaisille kuljetuksille, joille vaaditaan 

reittisuunnitelma. Samoin reittisuunnitelmat tarkastetaan sisämarkkinatuontien 

tuontiedellytysten täyttymistä valvottaessa. Havaituista puutteista ilmoitetaan 

valvonnan yhteydessä. 

 

Eläimistä saatavat sivutuotteet 
 

Sivutuotelaitosten valvonta 

 

Valvontaeläinlääkäri valvoo valvonta-alueen laitoksia Ruokaviraston vuosittain 

toimittaman valvontasuunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä valvonta-alueella ei 

sijaitse yhtään kunnaneläinlääkärin hyväksymää sivutuotealan laitosta. 

 

Sivutuotteita käyttävien ja hävittävien toimijoiden valvonta 

 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella haaskailmoitukset ottaa vastaan 

valvontaeläinlääkäri. Ilmoitusten tiedot syötetään eläintenpitäjärekisterin osana 

toimivaan haaskarekisteriin.  

 

Valvontaeläinlääkäri valvoo haaskapaikkojen kirjanpitoa ja tarvittaessa tekee myös 

fyysisiä tarkastuksia haaskapaikoille Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti. 

 

Sivutuotteita käyttävien toimijoiden tarkastukset tehdään Ruokaviraston ja 

aluehallintoviraston toimittaman valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Tarkastuskertomukset toimitetaan viipymättä tarkastuksen tapahduttua 

aluehallintovirastoon tiedoksi. 

 

 

Täydentävien ehtojen valvonta 
 

Aluehallintoviraston tulee saada kunnalta riittävän nopeasti riittävät tiedot niistä perus-

tarkastuksista, joissa havaitaan mahdollisia aluehallintoviraston vastuulle kuuluvia ns. 

täydentävien ehtojen indikaattorien laiminlyöntejä. Täydentävien ehtojen vaatimusten 

noudattaminen on EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien ja tiettyjen 

osarahoitteisten tukien sekä eräiden kansallisten viljelijätukien ehtona. Tiloilla 

tehtävien tarkastusten pöytäkirjat tehdään selkeästi siten että mahdollinen 

laajennustarve täydentävien ehtojen valvontaan on selkeästi havaittavissa.  

 

 

 

Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen 
 

Peruseläinlääkäripalvelut ja tuotantoeläinten terveydenhuolto 

 
Nykyisellä henkilöstömäärällä on pystytty pääsääntöisesti tuottamaan tarvittavat 

peruseläinlääkäripalvelut sekä hyötyeläimille että muille eläimille. Yksityissektori 

tuottaa suurelta osin lemmikkieläinten eläinlääkintäpalvelut kaupunkialueella. 

Yhteistoiminta-alueen kunnaneläinlääkärit takaavat peruseläinlääkintäpalvelujen 

saatavuuden koko yhteistoiminta-alueella sekä huonommassa taloudellisessa oleville 



 

 

eläinten omistajille edulliset palvelut. Lisäksi kunnaneläinlääkärit varmistavat 

palveluiden saatavuuden koko alueella silloin, kun yksityisten klinikoiden voimavarat 

eivät riitä palvelemaan kaikkia asiakkaita.   

Kunnan on peruseläinlääkäripalveluun kuuluvana osana järjestettävä terveydenhuollon 

palvelut kotieläimille, joita varten on olemassa valtakunnallinen terveydenhuolto-

ohjelma ja asianmukainen toteutumisen seurantajärjestelmä. Tällä hetkellä tällaisia 

ohjelmia ovat nautatiloille tarkoitettu Naseva ja sikatiloille tarkoitettu Sikava.  

 

 

Yksityinen palveluntarjonta 

 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueella on seitsemän suurehkoa / keskikokoista yksityistä 

pieneläinklinikkaa ja muutama pienempi toimija. Klinikat toimivat pääsääntöisesti vain 

arkisin. Osa klinikoista tarjoaa palvelua myös iltaisin sekä lauantaisin ja sunnuntaisin. 

Klinikat tarjoavat sekä perus- että erikoiseläinlääkäripalveluja.  

Yhteistoiminta-alueella on tarjolla yksityisiä palveluja hyötyeläimille, mutta 

käytännössä vain terveydenhuollon puitteissa.  

Yksityisillä toimijoilla ei ole sitovaa velvoitetta vastata kiireellistä hoitoa vaativista 

sairastapauksista. Kiireellinen eläinlääkärin avun antaminen kaikille eläinlajeille 

kuuluu kunkin kunnaneläinlääkärin tehtäviin omalla toimialueellaan. 

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolella, mutta lähellä alueen kuntia sijaitsee yksi 

hevosklinikka, jonka palveluihin kuuluvat erikoiseläinlääkäritasoiset toimenpiteet. 

 

Kiireellinen eläinlääkärinapu 

 

Kunnan tehtävä on tarjota kiireinen eläinlääkärinapu kaikille kotieläimille kaikkina 

vuorokauden aikoina eli järjestää toimivat palvelut myös päivystysaikana. Virka-aikana 

kiireellistä eläinlääkärinapua tarjoavat kunnaneläinlääkärit omalla toimialueellaan. 

Eläinlääkäripäivystys virka-ajan ulkopuolella (klo 16.00-08.00, viikonloppuisin ja 

pyhinä) on järjestetty lähikuntien kesken maakunnallisen 

eläinlääkäripäivystyssopimuksen mukaisesti v. 2011 alusta lukien. Hyöty- ja 

lemmikkieläinpäivystys järjestetään eriytettynä niin, että kunnaneläinlääkärit vastaavat 

hyötyeläinpäivystyksestä. Hyötyeläinpäivystysalue on ns. eteläinen Keski-Suomi. 

Samanaikaisesti päivystää kolme hyötyeläinpäivystäjää. Kukin kunnaneläinlääkäri 

päivystää joka 5. päivystysvuoron.  Päivystysvuorot ja päivystäjät kirjataan 

internetpohjaiseen päivystystietokantaan, johon on pääsy vain päivystävillä 

eläinlääkäreillä sekä päivystystä hallinnoivilla henkilöillä. Vuoden 2010 lopulla on 

luotu keskitetty maksullinen puhelinpalvelu. Pieneläinpäivystyksen osalta 

puhelinpalvelu alkoi toimia 1.11.2010 alkaen ja suureläinpäivystyksen osalta toiminta 

alkoi 1.1.2011 alkaen. Palvelun tuottaa Telia. 

 

Pieneläinpäivystyksen hallinnointi- ja järjestämisvastuu on maakunnallisen 

päivystyssopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupungilla. Pieneläinpäivystysalue 

kattaa koko Keski-Suomen maakunnan sekä muutaman maakunnan ulkopuolisen 

kunnan. Hankintalain perusteella pieneläinpäivystys on kilpailutettu ja koko 

pieneläinpäivystyksen hoitaa Omaeläinklinikka Oy, osoitteessa Gummeruksenkatu 8, 

Jyväskylä.   

 

Lemmikkieläinpäivystyksen järjestäjän tarjousasiakirjoissa (v. 2019) on määritelty 

palvelun vähimmäistaso varustuksen ja henkilöstön koulutuksen suhteen. Tällä pyritään 



 

 

takaamaan, että palvelut tuotetaan vähintään eläinlääkintähuoltolain edellyttämällä 

laatutasolla.  

 

Saatavuus- ja laatutavoitteet 
 

Ajanvaraus 

 

Yhteistoiminta-alueen asiakkaille on järjestetty maksuton puhelinneuvonta ja 

ajanvarauspalvelu virka-aikana. Asiakkaat tavoittavat praktikkokunnaneläinlääkärin 

aamulla puhelinaikana matkapuhelimesta. Aamuvastaanottoajan jälkeen asiakas saattaa 

joutua soittamaan useamman kerran tai jättämään soittopyynnön eläinlääkärin 

tavoittaakseen, koska kesken toimenpiteen puhelimeen vastaaminen ei ole mahdollista. 

Ei-kiireellisiä tapauksia koskeva neuvonta on pyritty ohjaamaan puhelinaikoihin. 

 

Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella noudatetaan 

viranhaltijakohtaista vastuualuejakoa. Tämä ei kuitenkaan ole sitovaa asiakkaita 

kohtaan ja asiakkailla on vapaus valita ei-kiireettömissä tapauksissa eläinlääkäri, jota 

asiakas haluaa käyttää.  Alueella ei ole toistaiseksi siirrytty keskitettyyn 

ajanvaraukseen. Keskitettyyn ajanvaraukseen siirtyminen on EHO:n mukaan tarpeen 

koska tämä edesauttaa myös eläinlääkäreiden jaksamista ja työn sekä muun elämän 

yhteensovittamista, kun päivittäisen työajan epäsäännöllisyys ja ennalta 

arvaamattomuus rajoittuu päiviin, joina hoidetaan kiiretapauksia. Alueen eläinlääkärit 

eivät ole toistaiseksi kokeneet keskitettyyn ajanvarausjärjestelmään siirtymistä 

tarpeelliseksi. 

 

Päivystysalueella aloitetaan kokeilu, jossa kukin praktikkoeläinlääkäreistä ottaa 

vuorollaan kiireelliset puhelut iltapäivällä 14-16 välisenä aikana, jolloin muille 

praktikoille mahdollistuu keskeytyksetön mahdollisuus tehdä ajanvarausasiakkaita tai 

muuta keskeytyksistä kärsivää työtä kuten terveydenhuoltokäyntejä. Kokeilu kestää 

puoli vuotta vuoden 2020 alusta, jonka jälkeen käytännön jatkoa harkitaan saatujen 

kokemusten mukaan. 

 

Palautteen kerääminen ja valitusten käsittely 

 

Mahdolliset asiakasvalitukset ja korvauspyynnöt käsittelee ostopalvelutoiminnan 

(lemmikkieläinpäivystys) osalta palvelujen tuottaja (Omaeläinklinikka Oy). 

Ostopalvelusopimuksen mukaisesti palvelun tuottaja antaa saamansa asiakasvalitukset 

tiedoksi Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollolle. Muiden kuin 

ostopalvelujen osalta eläinlääkäripalveluiden valitukset ja korvauspyynnöt käsittelee 

Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuolto. Tarvittaessa 

ympäristöterveydenhuolto pyytää lausuntoa Eläinlääkintävahinkojen 

arviointilautakunnalta.  

Jyväskylän kaupungilla on vastuuvakuutus vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. 

Vakuutuksen vakuutusturva henkilö- ja esinevahingoissa sekä varallisuusvahingoissa 

on suuret vahingot kattava. 

 

 

 

Seuranta, arviointi ja raportointi 



 

 

 

Kunnan suunnitelma 

 

Terveydenhuoltokäyntien ja valvontakäyntien toteutumista seurataan vuoden aikana 

kolmannesvuosittain tehtävän raportoinnin avulla. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin 

toimenpiteisiin.  

Muut viranomaisten pyytämät raportit ja tilastot 

 

Eläinsuojelutarkastuskertomukset ja päätökset toimitetaan välittömästi tai vähintään 

kuukausittain aluehallintovirastoon ja poliisille. Terveysvalvontaohjelmien käyntien 

asiakirjat toimitetaan välittömästi tarkastuksen jälkeen aluehallintovirastoon. Eläinten 

terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan työn laskutus, jonka kunta laskuttaa valtiolta, 

tehdään neljännesvuosittain aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti. Muut 

viranomaisten pyytämät vuosiyhteenvedot toimitetaan esitettyjen aikataulujen 

mukaisesti. 

 

 

Eläinlääkäripalvelujen käytön tilastointi 

 
Pieneläinpäivystyspalvelujen osalta kerätään potilasmäärätilastot kunnittain 

päivystävältä pieneläinklinikalta (Omaeläinklinikka Oy). Suureläinpäivystysten osalta 

kerätään tiedot käyntimäärät. Yhteistoiminta-alueen kunnaneläinlääkäreille on ollut 

tarkoitus kehittää raportointia varten järjestelmä, joka tilastoi ainakin sairaskäynnit, 

terveydenhuoltokäynnit ja pieneläinvastaanottokäynnit päivystys- ja virka-aikana. 

Asiasta on käyty neuvotteluja eläinlääkäriohjelmiston toimittajien kanssa. Toistaiseksi 

asia on kuitenkin saatettu käytäntöön yksinkertaisen lomakkeen avulla, jonka 

eläinlääkärit toimittavat hygieenikkoeläinlääkärille. Kerätyt tilastot liitetään kunnan 

suunnitelman toteutumisen arviointiin ja tallennetaan VYHA:aan. 

 

 

 

 

  



 

 

 

LIITTEET 
 

Liite 1. Eläinlääkintähuollon painopistealueet 

 

 
 

  



 

 

Liite 2. Resurssitarvekartoitus  

Kunta / Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 

Jyväskylän seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue 

 

1. ELÄINMÄÄRÄT KUNNAN ALUEELLA 

a. Tuotantoeläintilat Lkm 

Nautatilat 197 

Sikatilat 6 

Lammas- ja vuohitilat 109 

Hevostilat 287 

Siipikarjatilat 66 

Vesiviljelylaitokset 26 

Turkistarhat 0 

Tarhatun riistan tilat 1 

Mehiläistarhat 300 

Muut tuotantoeläinyksiköt 2 

b. Lemmikit Lkm 

Arvio lemmikkien määrästä 21 000 

 

2. ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUT 

a. Terveydenhuoltosopimukset 

Nauta Lkm 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 160 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 

kunnaneläinlääkärin kanssa 
95 

Terveydenhuoltotilojen osuus (% kaikista 

nautatiloista) 
81 % 

Siat Lkm 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 6 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 

kunnaneläinlääkärin kanssa 
2 

Terveydenhuoltotilojen osuus (% kaikista 

sikatiloista) 
100 % 

Siipikarja Lkm 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 0 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 

kunnaneläinlääkärin kanssa 
0 

Terveydenhuoltotilojen osuus (% kaikista 

siipikarjatiloista) 
0 % 

Muut terveydenhuoltosopimukset Lkm 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 0 

Tilat, joilla terveydenhuoltosopimus 

kunnaneläinlääkärin kanssa 
0 

Terveydenhuoltotyön resurssitarve (htv) 1.2 htv 

b. Muut kunnan eläinlääkäripalvelut, arvio palvelutarpeesta 

Sairaskäynnit tiloilla (muu kuin terveydenhuolto) Lkm 



 

 

Sairaskäynnit virka-aikana 2000 

Sairaskäynnit päivystysaikana 300 

Sairaskäynnit pieneläinvastaanotolla Lkm 

Sairaskäynnit virka-aikana 4300 

Sairaskäynnit päivystysaikana 60 

Kunnan eläinlääkäripalveluiden resurssitarve (htv) 5.7-6.0 htv 

 

 

3. ELÄINTEN TERVEYDEN VALVONTA 

a. Terveysvalvonta 

Pakolliseen terveysvalvontaan kuuluvat tilat Lkm 

Siipikarjan salmonellavalvontaohjelma 10 

Uudistuseläimiä tuottavat sikalat, salmonellavalvonta 0 

Keinosiemennyssonneja tuottavat nautojen 

pitopaikat, salmonellavalvonta 
0 

Raakamaitoa luovuttavat nautojen pitopaikat, 

salmonellavalvonta 
0 

Vapaaehtoiseen terveysvalvontaan kuuluvat tilat Lkm 

Maedi-visna / CAE 11 

Tarhattujen hirvieläinten terveysvalvontaohjelma 0 

Vesiviljelyeläinten terveysvalvontakohteet 14 

b. Muu eläinten terveyden valvonta 0 

Eläinten terveyden valvonnan resurssitarve (htv) 0.5 htv 

 

4. SIVUTUOTEVALVONTA 

 Lkm 

Haaskanpitäjiksi ilmoittautuneet toimijat 8 

Ilmoitetut haaskat 8 

Sivutuotealan laitokset 0 

Hautaamisilmoitukset 0 

Sivutuotevalvonnan resurssitarve (htv) 0.01 htv 

 

5. ELÄINTEN HYVINVOINNIN VALVONTA 

a. Ilmoituksenvaraiset kohteet Lkm 

Kennelit 10 

Hevostallit 50 

Riistanhoidolliset tarhat 1 

Lihan, munien tai siitoseläinten tuotantotarhat 0 

Eläinkaupat 3 

Eläinhoitolat 3 

b. Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset Lkm 

Arvio epäilyyn perustuvista tarkastuksista 130 

c. Muu eläinten hyvinvoinnin valvonta 50 

Eläinten hyvinvoinnin valvonnan resurssitarve (htv) 0.8-1.0 htv 

 



 

 

6. ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON HENKILÖRESURSSIT 

a. Eläinlääkärit Htv 

Eläinlääkäripalvelut 5.7 

Eläinten terveyden valvonta 0.5 

Sivutuotevalvonta 0.01 

Eläinten hyvinvoinnin valvonta 0.8 

Elintarvikevalvonta 0.4 

Muut tehtävät 0.59 

Eläinlääkärit yhteensä 8 

Päivystykseen osallistuvien eläinlääkäreiden määrä 

(lkm) 
6 lkm 

b. Muut kuin eläinlääkärit Htv 

Eläinhoitaja/avustaja 0 

Terveystarkastajan tekemä eläinsuojeluvalvonta 0 

Muut tehtävät (toimisto- ja hallintotyö) 1.0 

Muut kuin eläinlääkärit yhteensä 1.0  

Ostopalvelut eläinlääkintähuollossa (sanallinen kuvaus) 

Ostopalveluiden laajuus ja laatu:  

Pieneläinpäivystys ostopalveluna kokonaisuudessaan. Palvelun tuottaja yksityinen 

eläinlääkäriasema Jyväskylässä. 

 


