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

Eläinten terveys ja hyvinvointi 
KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2021 2022 2023 2024 

Tiedolla johtaminen ja 
digitalisaatio 

ELTE-tietojärjestelmän 
vaiheittainen käyttöönotto 

• ELTE1-osion 
(eläintautitapausten ja -
epidemioiden hoito) 
käyttöönotto aloitetaan 
(avit, Ruokavirasto) 

• ELKE-järjestelmän 
käyttöönoton koulutus 

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

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

• Ensimmäinen kansallinen 
raportti 
eläinlajikohtaisesta 
mikrobilääkkeiden 
käytöstä 

 

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

• Kehittäminen, 
Ruokavirasto 

• Koulutus Ruokavirasto, 
avi,  
Käyttöönotto, kunnat 

• Käyttö jatkuu  

     Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

Valmius ja kriisinhallinta ASF-valmiusharjoituksissa 
havaitut kehittämiskohteet 

• Valmiusharjoituksessa 
havaitun 
kehittämiskohteen 
työstäminen (avit, 
Ruokavirasto) 

• Valmiusharjoituksessa 
havaitun 
kehittämiskohteen 
työstäminen (avit, 
Ruokavirasto) 
 

  

 Pandemiavalmiuden 
kehittäminen – 
koronapandemian opit 
elintarvikevalvonnassa ja 
eläinlääkintähuollossa 

• Suunnittelee ja 
koordinoi: Ruokavirasto 

• Arvioi omaa 
toimintaansa, päivittää 
oman 
valmiussuunnitelmansa: 
MMM, Ruokavirasto, 
tulli, puolustusvoimat, 
avit, kunnat 

• Koordinoi, kokoaa 
tiedon ja ohjaa: 
Ruokavirasto 

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

• Koordinoi ja ohjaa: 
Ruokavirasto 

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

• Arvioi painopistetyön 

onnistumista 

     Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 



KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2021 2022 2023 2024 

Uuden lainsäädännön 
toimeenpano 

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

• Ruokavirasto laatii 
ohjeita ja kouluttaa 
läänineläinlääkäreitä ja 
muita eläinlääkäreitä 

• Viestintä 

• Avit kouluttavat 
alueillaan 

• Säädösluonnosten 
kommentointi 

•  Ruokavirasto, avit ja 
kunnaneläinlääkärit; 
uusien vaatimusten 
käytännön toteutus 

• 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 

• Ruokavirasto kouluttaa 

alueillaan 

• Avit kouluttavat 
alueillaan 

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

• Uusien vaatimusten 
vakiinnuttaminen 

 

 EU:n eläinlääkeasetuksen 
tammikuussa 2022 alkavaan 
soveltamiseen 
valmistautuminen 

• MMM:n kansalliseen 
säädösvalmisteluun 
osallistuminen tarpeen 
mukaan 

• Läänineläinlääkäreiden 
ja muiden 
eläinlääkäreiden 
kouluttaminen syksyllä, 
kun säännökset valmiit 

• Ruokaviraston ohjeiden 
valmistelu 

• Viestintä 

• 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 

• Ruokavirasto ja avi: 

ohjeistus ja koulutus 

• Uusien vaatimusten 
toteutus alkaa 

• Uusien vaatimusten 
vakiinnuttaminen 

 



KEHITTÄMISTEEMA PAINOPISTE 2021 2022 2023 2024 

     Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

Erityiset painopisteet/ 
tehostamistarvetta 
aiempien tulosten 
perusteella 

Eläinlääkäreiden 
lääkitsemisvalvonta 

• Avi valvoo tehostetusti • Avi valvoo tehostetusti • Avi valvoo edelleen  

 Epäilyyn perustuvan 
eläinsuojeluvalvonnan 
tehostaminen kunnissa 

• Avi ohjaa, ohjeistaa ja 
kouluttaa tehostetusti 
eläinsuojeluviranomaisia  
korjaavien 
toimenpiteiden 
tehokkaasta 
varmistamisesta, jotta 
todetut 
eläinsuojelutapaukset 
eivät pääse pitkittymään 
ja pahentumaan 

• Kunnat toteuttavat 

   

 Vuoden 2020 salmonella- ja 
tilarehustamopainopisteiden 
jatkaminen 

• Ruokavirasto ja avi 
ohjaa 

• Avi ja kunta toteuttaa 

   

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

• Avi ohjaa 

• Avi ja kunnat 
toteuttavat 

   

     Vuoden 2024 toimenpiteet 
täsmentyvät myöhemmin. 

 
 
 


