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LIITE 2 
 
ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUJEN TOIMEENPANON ARVIOINTILOMAKE 
 
 

Täyttöohje: 

Kunta täyttää kohdat "Kunnan vastaus". Tarvittaessa vastausta voi tarkentaa tai täydentää kohdassa "Kunnan kommentit". 

 
 
Otsikoissa on kuvattu arviointikohde (suluissa viittaus valtakunnalliseen EHO:n kohtaan) ja kursiivilla on kerrottu arviointikohteen perusteluita. 
 
 

Kunta/yhteistoiminta-alue: 

Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuolto/Pelkosenniemen-Savukosken kttky 

 
 
Maksut (7) 
Kunnan valvontaviranomaisen on vahvistettava maksut. Subventioiden osalta on suositeltavaa, että subventioista päätetään koko yhteistoiminta-alueen osalta. Subventiot ovat suositeltavia 
kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun sekä eläinsuojelullisin takia. 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Klinikkamaksu  On 2,00 €   Ei Vain Kemijärvellä 

Maksullinen keskitetty 
yhteydenottopalvelu  On 1,19 €/min   Ei       

Subventio  On  Ei Onko sama kaikissa yksikön kunnissa?  On  Ei Sallassa lisäksi toimenpidesubventio, muuten sama alueella. 

 
 
Peruseläinlääkäripalvelut (9.1) 
Kunnan tulee omaa toimintaa mitoittaessaan huomioida yksityinen palvelu alueella. Mikäli kunta ei järjestä, tulee suunnitelmassa osoittaa, että palvelua on riittävästi tarjolla. 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Oma toiminta Vastaanottojen lkm:  3 Eläinlääkäreiden lkm: 5,6 Sallassa ja Kemijärvellä 2, joustava sijaistaminen alueella. 

Yksityinen palvelu alueella 
Arvio määrästä esim. yksityisten klinikoiden  

ja itsenäisten ammatinharjoittajien määrä: 0 

Lähimmät isommat yksityiset klinikat Rovaniemellä. Lisäksi yhden 
eläinlääkärin peruspalveluja tarjoavat vastaanotot Sodankylässä ja 
Kuusamossa. 
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Päivystys (9.3.2) 
Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää päivystyksen keskitettyä yhteydenottopalvelua ja päivystyksen järjestämistä erikseen pien- ja suureläimille. Suositeltavaa on järjestää päivystys maakunnan 
alueella. Lainsäädännön vähimmäisvaatimus on seutukunnan alue. 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Eriytetty  On  Ei Harva asutus, pieni eläintiheys, ei tarvetta. 

Keskitetty yhteydenotto  On  Ei       

Päivystysalue  
Päivystysalue tarkoittaa aluetta, jolla 

päivystys järjestetään. Päivystysalue 
voi jakaantua useampaan 
päivystyspiiriin. 

Päivystysalueeseen kuuluvat kunnat:       

Kemijärvi, Salla, Savukoski ja Pelkosenniemi. 

Päivystyspiirit Jos päivystysalue on jaettu piireihin, niin piirien lukumäärä:             

Päivystysalueen koko  maakunta  seutukunta  muu alue       

Päivystävät eläinlääkärit Lukumäärä: 3-6       

 
 
Saatavuus ja laatu (9.4) 
Tavoitteena on perustaa yhteisvastaanottoja, mikäli tämä on maantieteellisesti mahdollista. Avustavan henkilökunnan käyttö on suositeltavaa erityisesti pieneläinten leikkauksissa. 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Yhteisvastaanotto Lukumäärä alueella: 2 Salla 2, Kemijärvi 2 

Avustava henkilökunta  On  Ei Kommentissa tarkennus onko kokoaikainen ja onko kunnan omaa henkilökuntaa 

Kemijärvellä kokoaikainen pieneläinhoitaja, kuntayhtymän 
palveluksessa. Savukoskella ympthn toimistosihteeri toimii osan 
työajastaan pieneläinhoitajana.  
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Ostopalvelut (9.7) 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Ostopalvelut käytössä  On  Ei Ei tarvetta. 

Ostopalveluiden laatu 
Mitä palveluita ostetaan  
esim. pieneläinpäivystys:             

Ostopalveluiden määrä Kuinka paljon ostetaan  
esim. koko pieneläinpäivystys ja 
mahdollisesti ostopalvelun 

henkilöresurssit:             

 
 
Perustason ylittävä palvelu(9.8) 
Kunta voi halutessaan järjestää erikoistason eläinlääkäripalveluita. Hevosten ja pieneläinten osalta kunnan tulisi pyrkiä turvaamaan perustasoa vaativampaa hoitoa vaativien potilaiden hoito. 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Erikoiseläinlääkäripalvelut  oma toiminta  saatavilla alueella  ei       

Remissiomahdollisuudet  sopimus  muutoin järjestetty  ei Rovaniemen ja Oulun yksityiset. 

 
 
Eläinlääkäripalveluiden käytön tilastointi (12.5) 
 

 Kunnan vastaus Kunnan kommentit 

Virka-aika: 

 Sairaskäynnit Lukumäärä: 340 Porojen loislääkitykset 16 608 kpl 

 Terveydenhuoltokäynnit Lukumäärä: 26       

 Pieneläinvastaanottokäynnit Lukumäärä: 3618       

Päivystys: 

 Sairaskäynnit Lukumäärä: 98       

 Pieneläinvastaanottokäynnit Lukumäärä: 199       

 


