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Lausunto hallituksen esitykseen eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi 
laeiksi 
 

Eläinten terveys ETT ry kiittää mahdollisuudesta lausua eläinlääkintähuoltolain muutoksesta ja pahoittelee 

lausunnon viivästymistä annetusta määräajasta. 

 

ETT haluaa lausunnossaan ottaa kantaa vain muotoiluun peruseläinlääkäripalveluihin sisällytetystä tuotan-

toeläinten terveydenhuollosta. 9 §:n kolmannen kohdan loppuosa ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ”elin-

tarviketuotantoa varten pidettävien eläinten pitopaikassa tehtävät terveydenhuoltokäynnit ja terveydenhuol-

tosuunnitelmat sekä valtakunnallisen eläinten terveydenhuolto-ohjelman edellyttämät muut terveydenhuollon 

toimenpiteet.   

Valtakunnallinen eläinten terveydenhuolto-ohjelma tulisi säilyttää uudessa laissa ja sen resurssit turvata sisäl-

lyttämällä toimenpiteet edellä mainittuun 9§:ään. Valtakunnalliseen terveydenhuolto-ohjelmaan viitataan 

myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (17/2014) lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlää-

kinnässä 3 §:n määrittelyissä. 

Valtakunnalliset eläinten terveydenhuolto-ohjelmat, niissä tehtävä terveydenhuolto- ja laatutyö ovat suoma-

laiselle kotieläintaloudelle tärkeitä. Ohjelmien kautta tehtävä työ edistää tuotantoeläinten terveyttä ja hyvin-

vointia sekä elintarviketurvallisuutta. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöllä on vaikutuksia myös 

antibioottiresistenssin syntymiseen. Ohjelmien kautta tehtävä laatutyö ja tuotannon laadun dokumentointi 

ovat elintärkeitä elintarvikkeiden markkinoinnissa ja tuotteiden viennissä. Sekä Sikavan että Nasevan laatujär-

jestelmän mukainen toiminta on sertifioitu ISO 9001:2015 standardin mukaisesti. Terveydenhuoltokäyntejä 

tekevät eläinlääkärit on laatujärjestelmässä luokiteltu ulkoisiin toimittajiin. Mikäli tilan terveydenhuolto ei to-

teudu terveydenhuolto-ohjelmien vaatimalla tavalla, aiheutuu laatujärjestelmään poikkeamia, joiden yleisty-

essä sertifiointi voidaan jopa peruuttaa. 
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Tämän päivän eläintenpitäjien ammattitaito on korkealla tasolla ja sekä eläinten pitäjien että elinkeinon odo-

tukset terveydenhuoltotyölle ovat korkeat. Laadukas terveydenhuoltotyö vaatii eläinlääkäriltä paljon perehty-

mistä eläinten olosuhteisiin, ruokintaan ja isojen eläinyksiköiden tautiriskien hallintaan. Ehdotetussa laissa tulisi 

turvata myös näihin tehtäviin suuntautuneiden eläinlääkäreiden osaaminen ja jatkokouluttautuminen. Korkea-

tasoinen tilatason eläinterveydenhuolto on OneHealth-periaatteiden mukaista ja parantaa meidän kaikkien 

hyvinvointia parantuneen elintarviketurvallisuuden ja alentuneen antibioottiresistenssiriskin myötä. 

 

 

Eläinten terveys ETT toivoo, että lausunnossa esiin tuodut seikat voidaan huomioida säädösvalmistelussa. 

 

 

Kunnioittaen, 

 

 

Seinäjoella 21.2.2022 

Ina Toppari 

toiminnanjohtaja, Eläinten terveys ETT ry 

 


