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Arviointikriteerinä käytettiin soveltuvin osin Eviran ohjetta 15908/1
“Eläinlääkintähuoltolain nojalla laadittujen kuntien suunnitelmien
tarkastaminen ja toteutumisen arviointi”.
Arvioitavana dokumenttina oli “Siilinjärven
ympäristöterveyspalvelujen Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015
2019”, joka on käsitelty ympäristöterveyslautakunnassa
26.3.2015.
-

Tiivistelmä arviointikohteen kokonaistilanteesta
Siilinjärven ympäristöterveyspalveluilla on hoidettavanaan Juankosken, Kaavin, Lapinlahden,
Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja
Kuopion eläinlääkintähuolto. Kuopio ostaa eläinlääkintähuoltoa 4,11 htv:n verran.
Kunnaneläinlääkärin virkoja on yhteensä 16. Eläinlääkäripalveluita hoitaa 13
praktikkoeläinlääkäriä ja yksi vastaava eläinlääkäri. Valvontatehtäviä varten on kaksi
valvontaeläinlääkäriä, joiden työpanoksesta 0,25 htv:tä käytetään elintarvikevalvontaan.
Eläköitymisten myötä täyttämättä jääneitä kunnaneläinlääkärin virkoja sekä vastaavan
eläinlääkärin virka aiotaan laittaa hakuun vielä vuoden 2016 aikana.
Avustavana henkilökuntana kaksi toimistosihteeriä hoitaa eläinlääkintähuollon toimistotehtäviä ja
yksi vastaanottoavustaja avustaa Siilinjärven yhteisvastaanotolla.
Ympäristöterveyspalveluilla on käytössään yhdeksän eläinlääkärin vastaanottoa. Näistä kolme
on niin sanottuja yhteisvastaanottoja, joissa työskentelee useampi kuin yksi eläinlääkäri.
Ainoastaan Siilinjärven keskustan vastaanotolla on käytössä klinikkamaksu ja avustaja.
Erityistason eläinlääkäripalveluja on saatavilla alueen yksityisiltä eläinlääkäriklinikoilta.
Nautatiloja toiminta-alueella on noin 750, hevostiloja 164, siipikarjatiloja 41, sikatiloja 21,
mehiläistarhoja 20, lammas- ja vuohitiloja 11, tarhatun riistan tiloja kahdeksan ja arvio
lemmikkien määrästä 18500 (resurssitarpeen kartoituksesta).
Eläinlääkäripäivystys on järjestetty eriytettynä siten, että pieneläinpäivystys ostetaan Kuopion
kaupungilta, jolla on sopimus yksityisen pieneläinklinikan kanssa päivystyksen järjestämisestä.
Päivystysaikana alue on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen piiriin, joissa kummassakin päivystää
yksi suureläinpäivystäjä. Päivystävät eläinlääkärit voivat myös keskenään sopia työnjaosta
kiireellisyyden ja kertyneiden käyntien määrän perusteella järkevimmäksi katsomallaan tavalla.
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Suureläinpäivystykseen osallistuu 12 eläinlääkäriä, joten päivystysrasite ei muodostu
kohtuuttomaksi vaan kukin päivystää keskimäärin joka kuudennen viikonlopun tai pyhän ja joka
kuudennen arkipäivystyksen.
Eteläisessä piirissä on käytössä keskitetty yhteydenottojärjestelmä ja se ollaan ottamassa
käyttöön myös pohjoisessa piirissä vuoden 2017 alkupuolella. Pieneläinpäivystyksessä on
käytössä yksi yhteinen puhelinnumero koko päivystysalueella.
Sairaskäyntejä on vuositasolla noin 7000 tiloilla ja pieneläinvastaanotoilla noin 4500. Näiden
lisäksi kunnaneläinlääkärit hoitavat noin 450 tilan terveydenhuoltokäynnit.
Elintarvikevalvontaan kuuluvat maidontuotantotilojen hygieniatarkastukset on annettu
valvontaeläinlääkäreiden tehtäväksi ja niitä tehdään vuosittain noin joka kolmannelle tilalle.
Laitosvalvonnan hoitaa vastaava eläinlääkäri.
Positiiviset havainnot ja kunnossa olevat keskeiset seikat
1.
Eläinlääkintähuollon suunnitelma on laadittu valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.
2.
Eläinlääkäripalveluita on saatavilla riittävästi ja myös yksityinen palveluntarjonta on huomioitu
suunnitelmassa.
3.
Päivystysaikainen keskitetty yhteydenottojärjestelmä on toiminnassa ja laajenee koskemaan
koko päivystysaluetta vuoden 2017 alkupuolella. Maksullisesta palvelusta kertyneet tulot
tuloutetaan eläinlääkintäyksikköön.
4.
Pien- ja suureläinpäivystys on eriytetty valtakunnallisten suositusten mukaisesti.
5.
Terveydenhuoltopalvelut on saatu järjestettyä tarpeen mukaisesti ja saatavilla on myös
yksityinen palveluntarjoaja.
6.
Valvontaeläinlääkärin virkoja on riittävästi esteettömän valvonnan toteuttamiseksi.
7.
Subventointi on käytössä koko alueella yhdenmukaisena. Omavastuuosuus on 70 €
käyntimaksun ja matkakustannusten arvonlisäverottomasta hinnasta. Kunta maksaa
osuudestaan myös arvonlisäveron.
Kehiftämiskohteet, huomiotja havainnot
1.
Eläinlääkäreiden osalta koulutusten määrä ei vastaa ympäristöterveydenhuollon henkilökunnan
koulutukselle aseteifuja yleisiä suosituksia (kahdeksan päivää vuodessa) vaan on kerätyn tiedon
perusteella jäänyt 2,6 päivään vuositasolla. Tähän voi osasyynä olla vaillinaiset kirjaamiset
osallistumisista.
2.
Kunnaneläinlääkärit eivät olleet tutustuneet eläinlääkintähuollon suunnitelmaan, mikä heikentää
suunnitelman ohjaavaa vaikutusta.

