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Elainten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa elainlaakarin patevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset 
kunnanelainlaakarin virkaan

MUISSA EU/ETA-MAISSA KUIN SUOMESSA ELAINLAAKARIN PATEVYYDEN 
HANKKINEIDEN KELPOISUUSVAATIMUKSET KUNNANELAINLAAKARIN 
VIRKAAN

1 Saadospohja

Elainlaakarinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000, ammatinharjoittamislaki) 43 
§:n mukaan kunnanelainlaakariksi saadaan nimittaa ainoastaan laillistettu elainlaakari. 
Virkaa voi kuitenkin valiaikaisesti hoitaa elainlaaketieteen opiskelija, jolla on oikeus 
ammatinharjoittamislain 7 §:n nojalla harjoittaa valiaikaisesti elainlaakarinammattia.

Kunnanelainlaakarin virasta saadetaan tarkemmin elainlaakintahuoltolaissa (765/2009) ja 
elainlaakintahuoltoasetuksessa (1031/2009). Lain 16 §:n 2 momentin mukaan
kunnanelainlaakarin tulee olla laillistettu elainlaakari ja perehtynyt virkaan kuuluviin 
tehtaviin. Asetuksen 2 §:ssa saadetaan, etta kunnanelainlaakarilta, joka on laillistettu 
elainlaakariksi ammatinharjoittamislain 4 §:n mukaisesti ja jonka virkaan kuuluu 
elaintautilain taytantddnpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan tai elainten 
hyvinvoinnin valvontaan liittyvia tehtavia, on kunnan vaadittava, etta han osoittaa 
tutustuneensa Ruokaviraston hyvaksymalla tavalla Suomen asianomaisen alan 
lainsaadantdon (Elintarviketurvallisuusviraston tehtavat ovat siirtyneet Ruokavirastolle 
1.1.2019).

Ammatinharjoittamislain 4 § koskee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden kansalaisia, jotka ovat hankkineet elainlaakarin patevyyden jossakin 
muussa em. alueisiin kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa. Lisaksi kyseinen pykala koskee 
joitakin muita poikkeustilanteita.

2 Lainsaadantoon tutustumisen osoittaminen

Kunta vastaa siita, etta sen palvelussuhteeseen ottamat virkamiehet tayttavat asetetut 
kelpoisuusvaatimukset. Mikali kunta haluaa nimittaa valvontatehtavia sisaltavaan 
kunnanelainlaakarin virkaan elainlaakarin, joka on valmistunut muussa EU/ETA -maassa 
kuin Suomessa, tulee kunnan varmistaa, etta kyseinen elainlaakari on tutustunut Suomen 
asianomaiseen lainsaadantdon Ruokaviraston hyvaksymalla tavalla.

Ruokaviraston hyvaksyma tapa, jolla henkild osoittaa tutustuneensa Suomen elaintauti-, 
elainsuojelu- ja elintarvikelainsaadantddn on Envirovetin tai Ita-Suomen yliopiston 
jarjestama hyvaksytysti suoritettu lainsaadantdkurssi. Kurssit ovat maksullisia ja ne voi 
aloittaa joustavasti kurssilaisen oman aikataulun puitteissa.

Ruokavirasto hyvaksyy myds Eviran ja Helsingin yliopiston elainlaaketieteellisen 
tiedekunnan aiemmin hyvaksytysti suoritetut lainsaadantdkurssit. Nama tahot eivat enaa 
jarjesta ylla mainittuja kursseja.



Tiina-Mari Aro Sivu/sivut 
Terhi Laaksonen Ohje/versio 

Kayttoonotto

2/3Esittelija
HyvaksyjaRUOKAVIRASTO 7858/04.01.00.01/2021/5

15.12.2021Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Elainten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa elainlaakarin patevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset 
kunnanelainlaakarin virkaan

Hyvaksyttyjen opintosuoritusten jalkeen koulutustahot ilmoittavat patevyyskoulutuksen 
suorittaneiden nimet Ruokavirastoon.

3 Viroissa toimivat kunnanelainlaakarit

Kunnan tulee varmistaa, etta valvontaa tekevilla kunnanelainlaakareilla on 
elainlaakintahuoltoasetuksen tarkoittama patevyys.

4 Maaraaikaiset virkasuhteet

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 6 §:ssa on saadetty 
kelpoisuusvaatimuksista nain:

Virkasuhteeseen ottamisen yieisistd perusteista sdddetddn perustuslaissa. Lisdksi 
virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen saadetty taikka kunnan tai hyvinvointialueen 
pddttdmd erityinen kelpoisuus. Henkild voidaan ottaa mddrdaikaiseen virkasuhteeseen 
erityisistd kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos siitd erikseen sdddetddn taikka kunta tai 
hyvinvointialue erityisestd syystd yksittdistapauksessa toisin pddttdd.

//

//

Nain ollen elainlaakintahuoltoasetuksen 2 §:n mukaisia kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan 
lahtokohtaisesti seka vakinaisiin etta maaraaikaisessa virkasuhteessa oleviin 
kunnanelainlaakareihin. Jos kuitenkin kyseiset kelpoisuusvaatimukset tayttavaa henkilda ei 
ole saatavilla, voidaan yksittaistapauksessa erityisista syista kunnan paatdksen mukaisesti 
ottaa maaraaikaiseen virkasuhteeseen myds kyseisia kelpoisuusvaatimuksia tayttamatdn 
henkild.

5 Kielitaitovaatimukset

Kunnan virkamiehelta vaadittavasta kielitaidosta saadetaan julkisyhteisdjen henkildstdita 
vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa (424/2003).

6 Valvontatehtavien jarjestaminen

Vaatimus lainsaadantddn tutustumisen osoittamisesta ei koske kunnanelainlaakarin virkoja, 
joihin ei sisally lainkaan valvontatehtavia, mutta elaintauti-, elainsuojelu- ja 
elintarvikelainsaadanndn riittava tuntemus on toki erittain tarpeellista kaikille 
kunnanelainlaakareille. Ymparistdterveydenhuollon yhteistoiminta-alueilla tulee
valvontatehtavat ensisijaisesti jarjestaa elainlaakareiden keskinaisella tydnjaolla niin, etta 
sijaisille jotka ovat hankkineet elainlaakarin patevyyden muussa EU-maassa kuin Suomessa, 
ja joilla ei ole erillista todistusta riittavasta lainsaadantddn tutustumisesta, ei osoiteta 
valvontatehtavia. Tarkoituksenmukaisin tapa jarjestaa valvontatehtavat on keskittaa ne 
niihin erikoistuneelle valvontaelainlaakarille, joka voi olla myds useamman yhteistoiminta- 
alueen yhteinen.



Tiina-Mari Aro Sivu/sivut 
Terhi Laaksonen Ohje/versio 

Kayttoonotto

3/3Esittelija
HyvaksyjaRUOKAVIRASTO 7858/04.01.00.01/2021/5

15.12.2021Livsmedelsverket • Finnish Food Authority

Elainten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Muissa EU/ETA-maissa kuin Suomessa elainlaakarin patevyyden hankkineiden kelpoisuusvaatimukset 
kunnanelainlaakarin virkaan

Ruokavirasto kiinnittaa lisaksi huomiota siihen, etta elainlaakarinammatin harjoittamisesta 
annetun lain 18 §;n mukaan jokainen elainlaakarinammatin harjoittaja on velvollinen 
yllapitamaan ja kehittamaan ammattitaitoaan seka perehtymaan ammattitoimintaansa 
koskeviin saaddksiin ja maarayksiin. Elainlaakarin tydnantajan tulee luoda edellytykset sille, 
etta elainlaakari voi osallistua tarvittavaan ammatilliseen taydennyskoulutukseen.

7 Muuta huomioitavaa

Tassa ohjeessa tarkoitettu patevyyskoulutus ei tarkoita Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU)2019/624 maariteltya virkaelainlaakarin patevyytta, joka liittyy 
teurastamojen, riistankasittelylaitosten ja lihanleikkaamojen valvontaan

8 Muutoshistoria

Tama ohje korvaa Eviran ohjeen 10051/4.
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