
Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2021-2024 
Osa 2: Toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi – valvonnan painopisteet: päivitys vuodelle 
2023 

Eläinten terveys ja hyvinvointi 
KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2022 2023 2024 

Tiedolla 
johtaminen ja 
digitalisaatio 

ELTE-tietojärjestelmän 
vaiheittainen käyttöönotto 

• ELTE1-osion käytön 
vakiinnuttaminen 

• Lääkekäyttötiedon 1. 
keräysvuosi. Järjestelmän 
toiminnan ja tietojen 
oikeellisuuden varmistaminen 

• ELTE1-osion käytön vakiinnuttaminen 

• ELTEn valvontaosion vaiheittainen 
käyttöönotto 

• Lääkekäyttötiedon 1. EU:n edellyttämä 
keräysvuosi; raportointi 2024 
 

 

 ELSU-tietojärjestelmä 
(epäilyyn perustuva ja 
ilmoituksen- ja 
luvanvaraisten kohteiden 
valvonta) 

• Järjestelmän kehittäminen ja 
pilotointi 

• Käyttöönotto (epäilyvalvonnat)  

 ILMO-tietojärjestelmä 
(Eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin toimijoiden 
luvan-, hyväksynnän- ja 
ilmoituksenvaraiset 
toiminnat ja rekisteröinnit) 

 • Vaiheittainen käyttöönotto 

 

 

    Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

Valmius ja 
kriisinhallinta 

ASF-valmiusharjoituksissa 
havaitut kehittämiskohteet 

• Valmiusharjoituksessa havaitun 
kehittämiskohteen työstäminen 
(avit, Ruokavirasto) 
 

• Eläintautivalmiuskoulutuksen kehittäminen  

 Pandemiavalmiuden 
kehittäminen – 
koronapandemian opit 
ympäristöterveydenhuollossa 

• Koordinoi, kokoaa tiedon ja 
ohjaa: Ruokavirasto, Valvira 

• Osallistuu työryhmiin, 
onnistumisen arviointiin ja 
valmiuden kehittämiseen: 
MMM, Ruokavirasto, tulli, 
puolustusvoimat, avit, kunnat 

• Koordinoi ja ohjaa: Ruokavirasto, Valvira 

• Ottaa käyttöön sovitut toimintatavat: 
MMM, Ruokavirasto, tulli, avit, 
puolustusvoimat, kunnat 

• Arvioi painopistetyön 

onnistumista: kaikki 

    Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 
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Uuden 
lainsäädännön 
toimeenpano 

EU:n eläinterveyssäännöstön 
2019/429 (AHL) ja muun 
eläintautilainsäädännön 
toimeenpano 

• Ruokavirasto kouluttaa ja 
ohjeistaa 

• Avit kouluttavat alueillaan  

• Ruokavirasto, avit ja 
kunnaneläinlääkärit; uusien 
vaatimusten käytännön toteutus 

• Ruokavirasto kouluttaa ja ohjeistaa 

• Avit kouluttavat alueillaan 

• Ruokavirasto, avit ja kunnaneläinlääkärit; 
uusien vaatimusten käytännön toteutus 

 

 EU:n eläinterveyssäännöstön 
2019/429 (AHL) ja muun 
eläinten merkinnän ja 
rekisteröinnin lainsäädännön 
toimeenpano 

• Ruokavirasto laatii ohjeita ja 

kouluttaa: avi, ELY-keskus 

• Viestintä 

• Avit kouluttavat alueillaan 

• Ruokavirasto, ELY-keskukset, 
avit ja kunnaneläinlääkärit; 
uusien vaatimusten käytännön 
toteutus 

• Uusien vaatimusten vakiinnuttaminen  

 EU:n eläinlääkeasetuksen 
tammikuussa 2022 alkavaan 
soveltamiseen 
valmistautuminen 

• Ruokaviraston ohjeet valmiina 
vuoden alussa 

• Uuden lainsäädännön mukaisen 
valvonnan käynnistäminen 

• Avit kouluttavat eläinlääkäreitä 
alueillaan 

• Viestintä 
 

• Avit kouluttavat eläinlääkäreitä alueillaan 

• Viestintä 

• Uuden lainsäädännön mukaisen valvonnan 
vakiinnuttaminen 
 

 

 Eläinten hyvinvointilain 
toimeenpano 

• Ruokavirasto ja avi: ohjeistus ja 

koulutus 

• Uusien vaatimusten toteutus alkaa • Uusien vaatimusten 

vakiinnuttaminen 

 Eläinlääkintähuoltolain 
toimeenpano 

 • Ohjeistus, koulutus, käyttöönotto (aikataulu 

epävarma) 

 

    Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

Erityiset 
painopisteet/ 
tehostamistarvetta 
aiempien tulosten 
perusteella 

Eläinlääkäreiden 
lääkitsemisvalvonta 

• Avi valvoo tehostetusti ja käyttää 
siinä hyväksi ELKE-järjestelmää 

• Avi valvoo tehostetusti ja käyttää siinä 
hyväksi ELKE-järjestelmää 

• Avi jatkaa eläinlääkäreiden 
tehostettua valvontaa 

 Vuoden 2020 
salmonellapainopisteen 
jatkaminen: tuotantoeläinten 
salmonellatapauksia lähellä 
sijaitsevien turkistarhojen 
tutkiminen salmonellan 
varalta 

• Ruokavirasto ja avi ohjaa 

• Kunta toteuttaa 

• Ruokavirasto ja avi ohjaa 

• Kunta toteuttaa 
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 Kuolleiden tuotantoeläinten 
hautaamisen valvonta 

 • Ruokavirasto ja avi ohjaa 

• kunta toteuttaa 

 

 Avi-kohtainen painopiste – 
aihe, joka tarvitsee alueella 
erityistä panostusta (esim. 
maidon antibioottijäämät) 

   

    Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

 


