
KYSELY KUNNILLE TAI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEILLE  

seura- ja harrastuseläimille tarjottavien eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä sekä mahdollisten 

lainmuutosten vaikutuksesta järjestämiseen (9 kysymystä, arvioitu vastausaika 30 min) 

Kuntien tarjoamia eläinlääkäripalveluja koskeva lainsäädäntö on uudistumassa. Perinteisen 

kunnaneläinlääkärijärjestelmän ja uudistuneen kilpailulainsäädännön yhteensovittamiseen liittyy haasteita, 

joihin maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on hakemassa ratkaisuja. Kyse on erityisesti siitä, 

mitä kunta saa tehdä markkinoilla, joilla on myös yksityisiä toimijoita, ja miten kunnan tulee hinnoitella 

tarjoamansa palvelut. Jotta järjestelmän uudistaminen voisi tapahtua mahdollisimman hallitusti, tarvitaan 

tietoa kuntien toiminnasta nykytilanteessa ja muuttuvissa olosuhteissa.  

Tämän kyselyn vastaukset auttavat määrittämään eläinlääkintähuollon tulevia ratkaisuja. Pahoittelemme 

kyselyn ajoittumista lomakaudelle, mutta työryhmän määräaika päättyy 30.9.2021. Jokainen vastaus on 

tärkeä! 

Tarkoitus on, että jokaisesta valvontayksiköstä tulee vain yksi vastaus. 

Kysely on auki 15.8.2021 asti. 

 

Taustaa 

Eläinlääkäripalveluja koskevan lainsäädännön uudistamista valmistellaan hallitusohjelman kirjauksen 

mukaisesti. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on se, millaisten lainsäädännöllisten puitteiden mukaisesti 

kunnissa jatkossa voidaan järjestää ns. peruseläinlääkäripalveluja seura- ja harrastuseläimille. Voimassa 

olevan eläinlääkintähuoltolain mukaan nämä palvelut kuuluvat kunnan lakisääteiseen 

järjestämisvastuuseen vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella, mutta kunnan on 

kuitenkin lakisääteisenä palveluna järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua seura- ja harrastuseläimiä 

varten kaikkina vuorokaudenaikoina.   

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) voimaantulon jälkeen kuntalakiin ja kilpailulakiin ollut tullut säännökset 

muita kuin lakisääteisiä, kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavia palveluja koskevasta 

yhtiöittämisvelvollisuudesta sekä niiden markkinaperusteisesta hinnoittelusta ja kirjanpidollisesta 

eriyttämisestä. Säännösten soveltaminen samanaikaisesti eläinlääkintähuoltolain maksu- ja 

palkkiosäännösten kanssa on aiheuttanut ongelmia, joihin on tarpeen löytää ratkaisuja.  

Kysymykset 

Pyydämme teitä vastaamaan kuntanne/yhteistoiminta-alueenne näkökulmasta seuraaviin kysymyksiin. 

Eläinlääkintähuoltolain uudistuksen kannalta näkemyksenne ovat erittäin tärkeitä! Valitkaa vaihtoehdoista 

se, joka eniten vastaa mielipidettänne. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vaikuta sopivalta, voitte 

kommentoida asiaa sanallisesti viimeiseen kohtaan. 

Lisätietoja: Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, kajsa.hakulin@mmm.fi, puh. 02951 62361 

Huom! Jos kysymysten kohdalle tulee häiritsevä alapalkki, se voi johtua siitä, että näyttö tai selainikkuna on 

liian pieni verrattuna selaimen tekstikokoon tai zoomaukseen. Alapalkin saa pois vaihtamalla joko isompaan 

näyttöön tai pienempään tekstikokoon. 

 

1. Kunta tai alue, jota vastaus koskee: ___________________________ 

 

mailto:kajsa.hakulin@mmm.fi


Kysymykset nykytilanteesta 

 

2. Mikä alla olevista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannetta alueellanne?  

A. Seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavan eläinlääkäripalvelun 

(peruseläinlääkäripalvelu ja/tai kiireellinen eläinlääkärinapu) tuottamista ei ole 

alueellamme ulkoistettu yksityisille toimijoille. (jos valitsit tämän vaihtoehdon, voit siirtyä 

suoraan 6. kysymykseen) 

B. Seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavan eläinlääkäripalvelun tuottamisesta on 

alueellamme sovittu yksityisen toimijan kanssa tehdyllä sopimuksella siten, että yksityiselle 

toimijalle maksetaan korvausta palvelujen tuottamisesta. 

C. Seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavan eläinlääkäripalvelun tuottamista on 

alueellamme sovittu yksityisen toimijan kanssa tehdyllä sopimuksella palvelun saatavuuden 

turvaamiseksi, mutta yksityiselle tuottajalle ei sopimuksen mukaan makseta erillistä 

korvausta palvelujen tuottamisesta. 

D. Muu järjestely, mikä?___________________________________ 

 

3. Jos olette sopineet seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavan eläinlääkäripalvelun 

tuottamisesta yksityisen toimijan kanssa tehdyllä sopimuksella, miten olette järjestäneet 

eläinlääkäripalvelut hyötyeläimille ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnan? 

 

A. Praktikkokunnaneläinlääkärit vastaavat hyötyeläimille tarjottavista eläinlääkäripalveluista ja 

eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta 

B. Praktikkokunnaneläinlääkärit vastaavat hyötyeläimille tarjottavista eläinlääkäripalveluista, 

mutta eivät vastaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta tai vastaavat siitä vain 

osittain 

C. Myös hyötyeläimille tarjottavat eläinlääkäripalvelut on järjestetty ostopalveluna ja eläinten 

terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta vastaa valvontaeläinlääkäri 

D. Muu järjestely, mikä?__________________ 

 

4. Miten arvioitte seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavan eläinlääkäripalvelun 

ulkoistamisen vaikuttaneen kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen? 

 

A. Ulkoistaminen on lisännyt kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 

B. Ulkoistaminen ei ole vaikuttanut kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen 

C. Ulkoistaminen on vähentänyt kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 

D. Muu vaikutus tai perustelut vastaukselle___________________________________ 

Kysymykset ehdotettujen muutosten vaikutuksista alueellanne 

 

5. Jos alueilla, joilla on myös yksityistä palveluntuotantoa, kunta saisi järjestää kiireettömiä 

peruseläinlääkäripalveluja seura- ja harrastuseläimille ainoastaan markkinaperusteisesti 

hinnoiteltuna ja kirjanpidollisesti eriytettynä kiireellisestä eläinlääkärinavusta ja 

hyötyeläimille tuotettavista palveluista, miten tämä vaikuttaisi toimintaanne? 

 

*Markkinaperusteinen hinnoittelu tarkoittaisi kunnaneläinlääkäreiden 

palkkiojärjestelmä huomioon ottaen sitä, että kunnaneläinlääkäri perisi näistä 

palvelusta tavanomaiseen tapaan virkaehtosopimuksen mukaisen palkkion, 



minkä lisäksi kunta perisi maksun, joka vastaisi mm. eläinlääkärin peruspalkan 

ja muiden kustannusten muodossa palvelusta aiheutuvaa kustannusta ja 

sisältäisi lisäksi tuottovaatimuksen. Jos virkaehtosopimus sen jatkossa 

mahdollistaisi, voisi vaihtoehtoisesti kunnaneläinlääkäri saada kyseisestä 

palvelusta palkkion sijasta palkan kunnalta, jolloin kunnan perimään 

markkinaperusteisesti hinnoiteltuun maksuun sisällytettäisiin myös tämän 

lisäpalkan osuus. 

 

A. Ei vaikuttaisi meihin. Alueella ei ole yksityisiä seura- ja harrastuseläimille tarjottavia 

palveluja riittävästi, eikä markkinaperusteinen hinnoittelu ja kirjanpidon eriyttäminen sen 

vuoksi koskisi toimintaamme. 

B. Ei aiheuttaisi ongelmia, koska emme järjestä tällaisia palveluja tällä hetkellä. 

C. Ei luultavasti aiheuttaisi juurikaan ongelmia, päinvastoin olisi myönteistä, että kunta voisi 

saada markkinaperusteisen hinnan kautta lisätuloja seura- ja harrastuseläimille 

järjestettävistä palveluista. 

D. Aiheuttaisi luultavasti hallinnollisen taakan kasvua ja/tai muutoin vaikeuttaisi toiminnan 

järjestämistä siinä määrin, että alueellamme harkittaisiin kyseessä olevien palvelujen 

järjestämisestä luopumista 

E. Aiheuttaisi luultavasti hallinnollisen taakan kasvua ja/ tai muutoin vaikeuttaisi toiminnan 

järjestämistä siinä määrin, että alueellamme harkittaisiin seura- ja harrastuseläimille 

tarjottavien eläinlääkäripalvelujen ulkoistamista tai yhtiöittämistä 

F. Aiheuttaisi luultavasti hallinnollisen taakan kasvua ja/ tai muutoin vaikeuttaisi toiminnan 

järjestämistä siinä määrin, että alueellamme harkittaisiin sekä seura- ja harrastuseläimille 

että hyötyeläimille tarjottavien eläinlääkäripalvelujen ulkoistamista tai yhtiöittämistä 

G. Muu seuraus tai perustelut vastaukselle:_________________________ 

 

6. Jos kunnan järjestämisvastuu määriteltäisiin laissa uudelleen siten, että siihen kuuluisivat 

seura- ja harrastuseläinten osalta alla mainitut toimenpiteet riippumatta siitä, onko alueella 

tarjolla myös yksityisiä palveluja, miten tämä vaikuttaisi toimintaanne? 

- eläimen perustutkimus sekä terveydentilan arviointi ja todentaminen 

eläinlääkinnällisen todistuksen antamiseksi 

- eläimen rokotus 

- loisten häätöön ja ennaltaehkäisyyn liittyvät toimenpiteet 

- suun terveydenhuoltoon liittyvät välttämättömät toimenpiteet tai, jos se on 

toimenpiteen laajuus tai vaativuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, 

jatkohoitoon lähettäminen 

- kastraatio- tai sterilisaatioleikkaus kissalle 

- sairaan eläimen kliininen tutkimus ja hoitotarpeen arviointi, mukaan lukien 

tavanomaisten näytteiden ottaminen ja toimittaminen laboratoriotutkimuksiin 

eläimen sairauden syyn selvittämiseksi sekä tarvittaessa lähettäminen 

jatkotutkimuksiin 

- ensiapuluonteinen hoito, mukaan lukien ruoansulatuskanavan häiriöiden 

konservatiivinen hoito, tulehdus- ja kiputilojen hoito, haavojen ompelu ja hoito, 

sokin hoito, metabolisten häiriöiden hoito, tavanomaisimpien pienten seura- ja 

harrastuseläinten luunmurtumien immobilisaatio, tähän hoitoon liittyvä välttämätön 

jatkokäsittely tai lääkehoito sekä tarvittaessa eläimen lähettäminen jatkohoitoon 

- synnytysapu, mukaan lukien koirien tai kissojen keisarileikkaus 

- eläimen lopetus. 



 

 

A. Ei vaikuttaisi toimintaan käytännössä, sillä järjestämämme toiminta (itse tuotettu tai 

ulkoistettu) jo kattaa edellä mainitut palvelut. Muutos ei lisäisi kunnan kustannuksia. 

B. Ei luultavasti vaikuttaisi toimintaan käytännössä, sillä mainitut palvelut olisi todennäköisesti 

mahdollista sisällyttää yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtyihin sopimuksiin ilman 

lisäkustannuksia. 

C. Vaikuttaisi käytännön toimintaa laajentavasti, sillä emme järjestä tällä hetkellä ainakaan 

näitä kaikkia palveluja. Muutoksesta aiheutuisi meille lisäkustannuksia. 

D. Muu seuraus tai perustelut vastaukselle:_______________________ 

 

 

7. Jos muita seura- ja harrastuseläimille tuotettavia palveluja kuin kysymyksessä 6 mainittuun 

luetteloon sisältyviä toimenpiteitä (esim. kuvantamispalveluja ja muita kuin luettelon 

mukaisia leikkauksia) voitaisiin tuottaa kunnan omana toimintana yhtiöittämisvelvollisuuden 

estämättä, mutta ne tulisi hinnoitella markkinaperusteisesti ja niiden tuotanto eriyttää 

kirjanpidollisesti kysymyksessä 6 luetelluista palveluista sekä hyötyeläimille tuotettavista 

palveluista, miten toimisitte? 

 

A. Emme järjestä tällaisia palveluja tällä hetkellä, emmekä luultavasti jatkossakaan.  

B. Emme todennäköisesti järjestäisi tällaisia palveluja jatkossa, koska markkinaperusteisen 

hinnoittelun ja kirjanpidollisen eriyttämisen vaatimukset aiheuttaisivat runsaasti 

hallinnollista taakkaa.  

C. Luultavasti järjestäisimme näitä palveluja myös jatkossa. Eriyttämisestä aiheutuva 

hallinnollinen taakka on pienempi ongelma kuin näiden palvelujen merkitys 

palvelukokonaisuudessa sekä niistä saatavat lisätulot. 

D. Luultavasti katsoisimme, että tällaisia palveluja on joiltakin osin tarpeen järjestää myös 

jatkossa, mutta niiden markkinaperusteinen hinnoittelu ja kirjanpidollinen erittäminen 

aiheuttaisivat hallinnollisen taakan kasvua ja/tai muutoin vaikeuttaisivat toiminnan 

järjestämistä siinä määrin, että alueellamme harkittaisiin osan tai kaikkien 

eläinlääkäripalvelujen ulkoistamista tai yhtiöittämistä. 

E. Muu seuraus tai perustelut vastaukselle:_________________________________ 

 

8. Miten arvioitte seura- ja harrastuseläimille virka-aikaan tarjottavasta 

peruseläinlääkäripalvelusta (kysymyksessä 6 mainittuun luetteloon sisältyvät toimenpiteet) 

luopumisen tai palvelun ulkoistamisen tai yhtiöittämisen vaikuttavan tulevaisuudessa 

kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen? 

 

A. Lisäisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 

B. Ei vaikuttaisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen 

C. Vähentäisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 

D. Muu vaikutus tai perustelut vastaukselle___________________________________ 

 

9. Miten arvioitte seura- ja harrastuseläimille tarjottavasta, kysymyksessä 6 mainittuun 

luetteloon sisältyviä toimenpiteitä ylittävästä eläinlääkäripalvelusta luopumisen vaikuttavan 

tulevaisuudessa kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen? 

 

A. Lisäisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 



B. Ei vaikuttaisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuuteen 

C. Vähentäisi kunnaneläinlääkärivirkojen houkuttelevuutta 

D. Muu vaikutus tai perustelut vastaukselle___________________________________ 

 

 

 

 

 


