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Valvontaosasto

Muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa eläinlääkärin pätevyyden hankkineiden
kelpoisuusvaatimukset kunnaneläinlääkärin virkaan

MUISSA EU/ETA-MAISSA KUIN SUOMESSA ELÄINLÄÄKÄRIN PÄTEVYYDEN
HANKKINEIDEN KELPOISUUSVAATIMUKSET KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRKAAN

Säädöspohja
Eläinlääkärinammatin
harjoittamisesta
annetun
lain
(29/2000,
ammatinharjoittamislaki) 43 §:n mukaan kunnaneläinlääkäriksi saadaan nimittää
ainoastaan laillistettu eläinlääkäri. Virkaa voi kuitenkin väliaikaisesti hoitaa
eläinlääketieteen opiskelija, jolla on oikeus ammatinharjoittamislain 7 §:n nojalla
harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia.
Kunnaneläinlääkärin virasta säädetään tarkemmin eläinlääkintähuoltolaissa
(765/2009) ja eläinlääkintähuoltoasetuksessa (1031/2009). Lain 16 §:n 2 momentin
mukaan kunnaneläinlääkärin tulee olla laillistettu eläinlääkäri ja perehtynyt virkaan
kuuluviin tehtäviin. Asetuksen 2 §:ssä säädetään, että kunnaneläinlääkäriltä, joka on
laillistettu eläinlääkäriksi ammatinharjoittamislain 4 §:n mukaisesti ja jonka virkaan
kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan tai
eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän
osoittaa tutustuneensa Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) hyväksymällä tavalla
Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.
Ammatinharjoittamislain 4 § koskee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvien valtioiden kansalaisia, jotka ovat hankkineet eläinlääkärin pätevyyden
jossakin muussa em. alueisiin kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Lisäksi kyseinen
pykälä koskee joitakin muita poikkeustilanteita.
Lainsäädäntöön tutustumisen osoittaminen
Kunta vastaa siitä, että sen palvelussuhteeseen ottamat virkamiehet täyttävät
asetetut kelpoisuusvaatimukset. Mikäli kunta haluaa nimittää valvontatehtäviä
sisältävään kunnaneläinlääkärin virkaan eläinlääkärin, joka on valmistunut muussa
EU/ETA –maassa kuin Suomessa, tulee kunnan varmistaa, että kyseinen eläinlääkäri
on tutustunut Suomen asianomaiseen lainsäädäntöön Eviran hyväksymällä tavalla.
Eviran hyväksymät tavat osoittaa tutustuneensa Suomen eläintauti-, eläinsuojelu- ja
elintarvikelainsäädäntöön
ovat
Eviran
järjestämä
lainsäädäntökurssi
tai
eläinlääketieteellisen
tiedekunnan
järjestämän
lainsäädäntökoulutuksen
suorittaminen.
Evira järjestää syksyllä 2013 Eläinlääkintähuollon viranomaisena Suomessa -kurssin,
jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa kurssilla sekä kurssiin liittyvien
tehtävien suorittamista.
Evira ei tällä hetkellä peri järjestämistään kursseista ja antamistaan todistuksista
maksua. Tulevaisuudessa kurssit ja todistukset voivat muuttua maksullisiksi.
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Helsingin
yliopiston
eläinlääketieteellisen
tiedekunnan
järjestämästä
lainsäädäntökoulutuksesta tulee suorittaa seuraavat kurssit mukaan lukien niihin
liittyvät tehtävät ja kuulustelut:
a) Kunnallishallinto
b) Eläinlääkintähuolto II
c) Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö ja valvonta
Kyseiset kurssit järjestetään kerran vuodessa, yleensä tammi-helmikuussa. Tietoja
tiedekunnan järjestämästä koulutuksesta, mahdollisuudesta osallistua koulutukseen
sekä koulutuksen mahdollisista maksuista voi tiedustella eläinlääketieteellisestä
tiedekunnasta.
Evira antaa hyväksyttyjen opintosuoritusten jälkeen todistuksen* kelpoisuudesta
kunnaneläinlääkärin virkaan lainsäädäntöön tutustumisen osalta.
Viroissa toimivat kunnaneläinlääkärit
Kunnan tulee varmistaa, että valvontaa tekevillä kunnaneläinlääkäreillä on
eläinlääkintähuoltoasetuksen tarkoittama pätevyys. Tarvittaessa kunnaneläinlääkäri
on ohjattava seuraavaan mahdolliseen tässä ohjeessa mainittuun koulutukseen.
Määräaikaiset virkasuhteet
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun
kelpoisuusvaatimuksista näin:

lain

(304/2003)

6 §:ssä on

säädetty

”Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen
kelpoisuus. Henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä
kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitä erikseen säädetään tai kunta erityisestä
syystä yksittäistapauksessa toisin päättää.”
Näin ollen eläinlääkintähuoltoasetuksen 2 §:n mukaisia kelpoisuusvaatimuksia
sovelletaan lähtökohtaisesti sekä vakinaisiin että määräaikaisessa virkasuhteessa
oleviin kunnaneläinlääkäreihin. Jos kuitenkin kyseiset kelpoisuusvaatimukset
täyttävää henkilöä ei ole saatavilla, voidaan yksittäistapauksessa erityisistä syistä
kunnan päätöksen mukaisesti ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen myös kyseisiä
kelpoisuusvaatimuksia täyttämätön henkilö.

Kielitaitovaatimukset
Kunnan virkamieheltä vaadittavasta kielitaidosta säädetään julkisyhteisöjen
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003).
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Valvontatehtävien järjestäminen
Vaatimus lainsäädäntöön tutustumisen osoittamisesta ei koske kunnaneläinlääkärin
virkoja, joihin ei sisälly lainkaan valvontatehtäviä, mutta eläintauti-, eläinsuojelu- ja
elintarvikelainsäädännön
riittävä
tuntemus
on
toki
tarpeellista
kaikille
kunnaneläinlääkäreille. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla tulee
valvontatehtävät ensisijaisesti järjestää eläinlääkäreiden keskinäisellä työnjaolla niin,
että sijaisille jotka ovat hankkineet eläinlääkärin pätevyyden muussa EU-maassa kuin
Suomessa, ja joilla ei ole Eviran myöntämää todistusta riittävästä lainsäädäntöön
tutustumisesta, ei osoiteta valvontatehtäviä. Tarkoituksenmukaisin tapa järjestää
valvontatehtävät on keskittää ne niihin erikoistuneelle valvontaeläinlääkärille, joka voi
olla myös useamman yhteistoiminta-alueen yhteinen.
Evira kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
annetun lain 18 §:n mukaan jokainen eläinlääkärinammatin harjoittaja on velvollinen
ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sekä perehtymään ammattitoimintaansa
koskeviin säädöksiin ja määräyksiin. Eläinlääkärin työnantajan tulee luoda
edellytykset sille, että eläinlääkäri voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen
täydennyskoulutukseen.

*Tässä tarkoitettu Eviran myöntämä todistus ei tarkoita Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 määriteltyä virkaeläinlääkärin pätevyyttä,
joka liittyy teurastamojen, riistankäsittelylaitosten ja lihanleikkaamojen valvontaan.

