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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN  

TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 2021 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/ 

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 

 
1. Eläinlääkäripalvelut 

Valtakunnallinen huononeva eläinlääkäritilanne kunnissa alkaa heijastua alueelle. Yksi 

praktikoista on ollut lakisääteisellä virkavapaalla heinäkuusta 2020 saakka. Sijaisia on kui-

tenkin saatu rekrytoitua osaksi aikaa, yhteensä 2+4+4+2,5 kk ajaksi. Palvelut pystytty tar-

joamaan kohtuullisessa ajassa. Palvelujen ja päivystyksen turvaamiseksi on tehty paikalli-

nen sopimus kaksinkertaisista päivystyskorvauksista, kun mennään kuukaudesta 75 % va-

jaalla (alle 1/5) miehityksellä, ja sopimus sijaisille tarjottavista asunnoista ja matkakorvauk-

sista tarvittaessa. Toinen avoimena ollut praktikon virka saatiin täytettyä elokuussa 2021. 

 

2. Eläinlääkäripäivystys 

Päivystys on toiminut vuorokauden ympäri koko vuoden. Kiireellinen eläinlääkäriapu on jär-

jestetty alueella kohtuullisessa ajassa ja etäisyydellä. Alue kattaa maantieteellisesti koko 

Koillis-Lapin ja alueella on keskitetty yhteydenottopalvelu. Harvan asutuksen ja pienen 

eläintiheyden vuoksi eriytettyä päivystystä ei ole katsottu tarpeelliseksi. 

 

3. Ostopalveluiden laadun arviointi 

Alueella ei ole käytössä ostopalveluita. 

 

4. Yksityiset eläinlääkäripalvelut 

Alueella ei ole yksityistä palvelutarjontaa, eikä maakunnassa kauempana Rovaniemellä ja 

tuoreeltaan Sodankylässä sekä Kuusamossa olevaa yksityistä palvelutarjontaa ole huomi-

oitu mitenkään kunnan palveluiden mitoituksessa. Lisäksi kyseiset yksityiset sulkevat 

yleensä ovensa iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä sekä muina loma-aikoina, jolloin 

alueen päivystäjät joutuvat huolehtimaan myös yksityisten klinikoiden potilaista. 

 

5. Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut 

Terveydenhuoltopalveluita on saatavilla alueen nautatiloille kysynnän mukaan. Terveyden-

huoltosopimukset ovat eläinlääkärikohtaisia ja esimerkiksi lomien ja muiden poissaolojen 

aikana käynnin voi tehdä toinen eläinlääkäri. Poissaolon pitkittyessä sopimus uusitaan toi-

sen eläinlääkärin kanssa. Terveydenhuoltokäynnit on pyritty järjestämään siten, että alueen 

muut eläinlääkärit hoitavat akuutit potilastapaukset päivinä, joille on terveydenhuoltokäyn-

tejä sovittu, jotta terveydenhuoltoa tekevällä eläinlääkärillä on työrauha. 



  

 

6. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta 

Alueella on 60 % valvontaeläinlääkäri, joka on organisoinut valvonnan käytännössä itsenäi-

sesti. Hän on ollut lakisääteisellä virkavapaalla huhtikuusta 2021 alkaen. Valvontaeläinlää-

kärin poissaollessa praktikot ovat hoitaneet kiireellistä puuttumista vaativat tapaukset. Li-

säksi elokuussa viran vastaanottaneen uuden praktikon virkaan liitettiin 20 % valvontaeläin-

lääkärin tehtäviä, ja joulukuun ajan valvontatehtävien osuus nostettiin väliaikaisesti 30 %:iin. 

Valvontaeläinlääkärit ovat toimineet AVIn työnohjauksessa ja saaneet tukea ja tarvittaessa 

työparin yksikön praktikkoeläinlääkäreistä, ja jatkossa on tarkoitus järjestelyllä mahdollistaa 

parityöskentely pysyvämminkin. 

 

7. Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä valvontaeläinlääkäreiden perehtymisen 

tukeminen 

Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman mukainen koulu-

tustavoite täydennyskoulutuksesta (8 pv/hlö/vuosi) ei yksikössä ole toteutunut. AVIn koulu-

tuksiin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan priorisoiden niitä ja myös valmiuseläinlää-

kärikoulutuksiin on pyritty osallistumaan. Eläinlääkäripäiville (hybridi) osallistui kaksi eläin-

lääkäriä livenä, ja kaikille tarjottiin mahdollisuus osallistua virtuaalisesti. Yksikön eläinlää-

käreille on myös pääsääntöisesti annettu palkallinen vapaa, mikäli ovat osallistuneet erilai-

siin täydennyskoulutuksiin oma-aloitteisesti omalla kustannuksellaan. Riittäviin koulutus-

määrärahoihin ja resursseihin pitää kiinnittää erityishuomiota jatkossakin. 

 

 

 

 


