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Peruseläinlääkäripalvelu (11 §)

• Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva 

peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä 

sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen 

alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on 

kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla 

yhteistoiminta-alueella.

• Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, kunnan on järjestettävä 

eläinlääkärin käynnin eläintenpitopaikassa arkipäivisin virka-aikana 

mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu alueellaan pidettäviä hyötyeläimiä 

varten.
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Hyötyeläin

• 1) kotieläimellä tarkoitetaan kesyä eläintä, jota ihminen pitää ja hoitaa 

hyödyn, seuran tai harrastuksen vuoksi, poroa, tarhattua nisäkästä, lintua 

ja mehiläistä sekä viljeltyä vesieläintä, ei kuitenkaan koe-eläintä tai eläintä, 

jota pidetään eläintarhassa;

• 2) hyötyeläimellä tarkoitetaan kotieläintä, jota pidetään maataloutta tai 

muuta elinkeinotoimintaa taikka ihmiselle tarpeellista työsuoritusta varten;
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Kiireellinen eläinlääkärinapu (13 §)

• Kunnan on järjestettävä kiireellistä eläinlääkärinapua alueellaan olevia 

kotieläimiä varten kaikkina vuorokaudenaikoina.

• kiireellisellä eläinlääkärinavulla tarkoitetaan äkillisesti ja vakavasti 

sairastuneen tai vahingoittuneen eläimen eläinlääketieteellistä 

yleistutkimusta tai kliinistä tutkimusta, ensiavun luonteisia 

hoitotoimenpiteitä ja eläimen lopettamista eläinsuojelullisin perustein;
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Kunnan järjestämisvelvoite arkisin 

virka-aikana

• Kiireellinen eläinlääkärinapu kaikille kotieläimille

• Peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimille

• Peruseläinlääkäripalvelut muille kotieläimille kuin hyötyeläimille jos 
palvelua ei muuten ole saatavissa yhteistoiminta-alueella
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Kunnan järjestämisvelvoite muuna 

aikana kuin arkisin virka-aikana (13 §)

• Kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, 
että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta 
kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava 
eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimen pitopaikassa, 
hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. Tästä vaatimuksesta voidaan 
kuitenkin poiketa päivystysalueella, jonka eläintiheys on pieni tai jossa 
sellaisten kotieläinten, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten 
vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, osuus kaikista 
päivystysalueella pidettävistä kotieläimistä on vähäinen tai se on 
muusta erityisestä syystä perusteltua. 

• Päivystysaluetta varten on järjestettävä keskitetty palvelu 
yhteydenottoja varten.

6



Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen 

eläinlääkärinavun saatavuus (14 §)

• Peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun tulee 

olla saatavilla palveluiden käyttäjien kannalta kohtuullisessa 

ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä maantieteelliset olosuhteet 

huomioon ottaen.
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