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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on lisätä kuntien itse
näistä päätäntävaltaa eläinlääkintähuollon järjes
tämisessä poistamalla eläinlääkintähuoltolaista 
sellaiset säännökset, joissa edellytetään kunnalli
sen viranomaisen päätöksen saattamista valtion 
viranomaisen hyväksyttäväksi tai vahvistettavaksi. 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkin-

tähuoltolakia siten, että kunnan- ja kaupungin
eläinlääkärin virkaa varten hyväksyttävä ohjesään
tö korvattaisiin johtosäännöllä. Lisäksi ehdote
taan kumottavaksi eräitä säännöksiä, jotka ovat 
vanhentuneina menettäneet merkityksensä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Esitys pohjautuu vuoden 1988 tulo- ja menoar
vion yleisperusteluihin. Näiden yleisperustelujen 
mukaan hallituksen toiminnan yksi painopiste on 
julkisen hallinnon palvelukyvyn ja toimivuuden 
parantaminen sekä joustavuuden lisääminen. 
Tarkoituksena on jatkaa toimenpiteitä hallinnon 
keventämiseksi ja hajauttamiseksi sekä kuntien 
aseman vahvistamiseksi. Kuntien itsenäistä pää
täntävaltaa pyritään lisäämään vähentämällä sel
laisia säännöksiä, jotka edellyttävät kunnallisen 
viranomaisen päätöksen saattamista valtion viran
omaisen hyväksyttäväksi tai vahvistettavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan nykyisin voimassa ole
vaa eläinlääkintähuoltolakia ( 431165, muut. 
39917 5) muutettavaksi edellä mainittujen peri
aatteiden pohjalta. Eläinlääkintähuoltolain 6 §: n 
3 momentin mukaan kunnan- ja kaupungine
läinlääkärin virkaa varten on hyväksyttävä ohje
sääntö, joka on alistettava maa- ja metsätalous
ministeriön eläinlääkintöosaston vahvistettavaksi. 
Esityksessä ehdotetaan alistusmenettely poistetta
vaksi ja ohjesääntö korvattavaksi johtosäännöllä. 
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Vastaavasti ehdotetaan muutettavaksi eläinlää
kintähuoltolain 6 §:n 4 momenttia, 6 a §:ää sekä 
7 §:n 1 ja 2 momenttia siten, että ohjesäännön 
tilalle tulisi johtosääntö. 

Eläinlääkintähuoltolain 14 §: ssä säädetään 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärin oikeudesta 
periä yksityiselle antamastaan eläinlääkärinavusta 
ja todistuksesta palkkio sekä palkkion perus
teiden määräytymisessä noudatettavasta menette
lystä. Sanotun pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että kuntien keskusjärjestö
jen sijasta toisena sopijapuolena olisi Kunnalli
nen työmarkkinalaitos. Muutoksella korjattaisiin 
laki vastaamaan nykyisin voimassa olevaa käytän
töä. Lisäksi 1 momentista ehdotetaan poistetta
vaksi säännökset sopijapuolten velvollisuudesta 
toimittaa sopimus maa- ja metsätalousministe
riön eläinlääkintöosastolle sekä sopimuksen jul
kaisemisesta. Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin 
palkkiot vahvistetaan nykyisin virkaehtosopimuk
sella, joten 14 §:n 2 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi tarpeettomana. 

Tarpeettornina ehdotetaan kumottaviksi myös 
eläinlääkintähuoltolain 8, 23 ja 24 §. Lain 8 §:n 
kumoamisen tarkoituksena on lisätä kuntien itse-
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näistä päätäntävaltaa, kun taas 23 ja 24 § liittyi
vät eläinlääkintähuoltolain voimaantuloon ja ne 
ovat ajan kuluessa menettäneet merkityksensä. 

Esityksen valmisteluvaiheessa on sen yksityis
kohdista neuvoteltu kuntien keskusjärjestöjen ja 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa. 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia ja 
sen organisatoriset vaikutukset kohdistuvat maa
ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston ja 
kuntien väliseen toimivaltajakoon. Maa- ja met
sätalousministeriön eläinlääkintöosasto on vuosit
tain vahvistanut noin 15-20 kunnan- ja kau
pungineläinlääkärin virkaa koskevaa ohjesääntöä. 
Määrä on niin vähäinen, ettei ehdotetulla ohje
sääntöjen alistusmenettelyn poistamisella ole käy
tännön merkitystä maa- ja metsätalousministe
riön eläinlääkintöosaston tehtävien kannalta. Sen 
sijaan ohjesääntöjen korvaaminen johtosäännöillä 
ja alistusmenettelyn poistaminen merkitsee maa
ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston 
ohjausvallan vähentymistä kuntiin nähden sekä 

kuntien itsenäisen päätäntävallan lisääntymistä 
eläinlääkintähuollon järjestämisessä. 

2. Voimaan tulo 

Laki on tarkoitettu saarettavaksi v01maan 1 
päivänä kesäkuuta 1988. 

Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan, että 
eläinlääkintähuoltolain nojalla vahvistettuja ohje
sääntöjä noudatettaisiin, kunnes säädetyssä järjes
tyksessä on hyväksytty tässä esityksessä tarkoitetut 
johtosäännöt. Kunnanvaltuusto voisi kuitenkin 
ennen johtosäännön vahvistamista päättää ohje
säännön määräyksestä poikettavaksi antamalla 
uuden määräyksen. Tässä esityksessä tarkoitetut 
johtosäännöt olisi kuitenkin hyväksyttävä voi
maantuleviksi viimeistään kolmen vuoden kulut
tua lain voimaantulosta. 

Edellä esitetyn petusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetun eläinlääkintähuoltolain (431165) 8 §, 14 §:n 2 

momentti sekä 23 ja 24 §, 
näistä 8 § sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa (399/75), sekä 
muutetaan 6 §:n 3 ja 4 momentti, 6 a §, 7 §:n 1 ja 2 momentti sekä 14 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 3 ja 4 momentti, 6 a § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 4 

päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa, seuraavasti: 

6 § 

Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virkaa var
ten on hyväksyttävä johtosääntö. 

Milloin kunnan- tai kaupungineläinlääkärin 
virkoja on kaksi tai useampia, määrätään niiden 
haltijain välisestä tehtäväjaosta johtosäännössä. 

6 a § 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö

osaston luvalla kunnat voivat sopia kunnan- tai 
kaupungineläinlääkärin tehtävien tai osan niistä 
hoitamisesta toisen kunnan kunnan- tai kaupun
gineläinlääkärin toimesta. Tällöin on asianomai
seen johtosääntöön otettava määräykset mainitun 
sopimuksen nojalla hoidettavista tehtävistä. 

7 § 
Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virka-alu

eena on kunta, joka ylläpitää virkaa, taikka 
6 §:ssä tarkoitetussa johtosäännössä määrätty osa 
kunnan alueesta. 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa kun
nan- ja kaupungineläinlääkärin virka-alueena on 
johtosäännössä mainittu alue. 

14 § 
Yksityiselle antamastaan eläinlääkärinavusta ja 

todistuksesta sikäli kuin sitä ei korvata valtion 
varoista sen mukaan , kuin erikseen on säädetty, 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärillä on oikeus 
periä asianomaiselta kohtuullinen palkkio sanot-
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tuja eläinlääkäreitä edustavien järjestöjen ja Kun
nallisen työmarkkinalaitoksen sopimien perus
teiden mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Eläinlääkintähuoltolain nojalla vahvistettuja 
ohjesääntöjä noudatetaan, kunnes säädetyssä jär-

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1988 

jestyksessä on hyväksytty tässä laissa tarkoitetut 
johtosäännöt. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin en
nen johtosäännön vahvistamista päättää ohje
säännön määräyksestä poikettavaksi antamalla 
uuden määräyksen. Tässä laissa tarkoitetut johto
säännöt on kuitenkin hyväksyttävä voimaantule-
viksi viimeistään päivänä kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

Laki 
eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 23 päivänä heinäkuuta 1965 annetun eläinlääkimähuoltolain (431165) 8 §, 14 §:n 2 

momentti sekä 23 ja 24 §, 
näistä 8 § sellaisena kuin se on 4 päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa (399/75), sekä 
muutetaan 6 §:n 3 ja 4 momentti, 6 a §, 7 §:n 1 ja 2 momentti sekä 14 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n 3 ja 4 momentti, 6 a § sekä 7 §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 4 

päivänä kesäkuuta 1975 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 

Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virkaa var
ten on hyväksyttävä ohjesääntö, joka on alistetta
va maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö
osaston vahvistettavaksi. 

Milloin kunnan- tai kaupungineläinlääkärin 
virkoja on kaksi tai useampia, määrätään niiden 
haltijain välisestä tehtäväjaosta ohjesäännössä. 

6 a § 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö

osaston luvalla kunnat voivat sopia kunnan- tai 
kaupungineläinlaäkärin tehtävien tai osan niistä 
hoitamisesta toisen kunnan kunnan- tai kaupun
gineläinlääkärin toimesta. Tällöin on asianomai
seen ohjesääntöön otettava määräykset mainitun 
sopimuksen nojalla hoidettavista tehtävistä. 

7 § 
Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virka-alu

eena on kunta, joka ylläpitää virkaa, taikka 
6 §:ssä tarkoitetussa ohjesäännössä määrätty osa 
kunnan alueesta. 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa kun
nan-· ja kaupungineläinlääkärin virka-alueena on 
ohjesäännössä mainittu alue. 

8 § 
Mtlloin maa- ja metsätalousministeriön eläin

lääkintöosasto katsoo eläinlääkintähuollon tarkoi
tuksenmukaisen järjestämisen vaativan joidenkin 
kuntien yhteistoimintaa kunnan- tai kaupungin
eläinlääkärin viran ylläpidossa muutoin kuin 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuntainliiton 
toimesta, tahi 6 a §:ssä tarkoitettua yhteistoi
mintaa taikka yhteistoiminnan muuttamista tai 
purkamista, mutta kunnat eivät eläinlääkintö-

Ehdotus 

6 § 

Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virkaa var
ten on hyväksyttävä johtosääntö. 

Milloin kunnan- tai kaupungineläinlääkärin 
virkoja on kaksi tai useampia, määrätään niiden 
haltijain välisestä tehtäväjaosta johtosäännössä. 

6 a § 
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö

osaston luvalla kunnat voivat sopia kunnan- tai 
kaupungineläinlääkärin tehtävien tai osan niistä 
hoitamisesta toisen kunnan kunnan- tai kaupun
gineläinlääkärin toimesta. Tällöin on asianomai
seen johtosääntöön otettava määräykset mainitun 
sopimuksen nojalla hoidettavista tehtävistä. 

7 § 
Kunnan- ja kaupungineläinlääkärin virka-alu

eena on kunta, joka ylläpitää virkaa, taikka 
6 §:ssä tarkoitetussa johtosäännössä määrätty osa 
kunnan alueesta. 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa tapauksessa kun
nan- ja kaupungineläinlääkärin virka-alueena on 
johtosäännössä mainittu alue. 

8 § 
(Kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

osaston kehotuksen saatuaan siihen suostu, asia 
voidaan saattaa valtioneuvoston ratkaistavaksi. 

14 § 
Yksityiselle antamastaan eläinlääkärinavusta ja 

todistuksesta sikäli kuin sitä ei korvata valtion 
varoista sen mukaan, kuin erikseen on säädetty, 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärillä on oikeus 
periä asianomaiselta kohtuullinen palkkio sanot
tuja eläinlääkäreitä edustavien järjestöjen ja kun
tien keskusjärjestöjen sopimien perusteiden mu
kaan. Sopimus on toimitettava maatalousminis
teriön eläinlääkintöosastolle ja julkaistava eläin
lääkintöosaston määräämällä tavalla. 

jollei 1 momentissa mainittua sopimusta ole 
saatu aikaan, päättää palkkioiden perusteista ja 
niiden voimassaoloajasta välityslautakunta, johon 
kysymyksessä olevia eläinlääkäreitä edustavat jär
jestöt valitsevat kaksi jäsentä ja kuntien keskus
järjestöt kaksi jäsentä ja jonka puheenjohtajan 
määrää maatalousministeriö. Välityslautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta. Sen toimitta
misesta eläinlääkintöosastolle ja julkaisemisesta 
on voimassa, mitä 1 momentissa on sopimuksesta 
säädetty. 

23 § 
Tämän lain mukaan tarvittavat kunnan- ja 

kaupungineläinlääkärin virat on perustettava vti'
meistään 10 vuoden kuluessa lain voimaantulos
ta. Valtioneuvosto voi määrätä viran perustetta
vaksi aikaisemminkin, mtlloin eläinlääkintähuol
lon tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä vaa
tti' ja se on mahdollista. Valtioneuvosto voi myös 
myöntää lykkäystä tässä mainitun velvollisuuden 
täyttämisestä'. 

24 § 
Tätä lakia toimeenpantaessa voidaan piirieläin

lääkärin virkoja lakkauttaa ja pti'rieläinlääkäripii
rejä muodostaa uudelleen. Valtioneuvosto mää
rää, mtlloin piirieläinlääkärin virka lakkautetaan. 
Kunnes muutos on asianomaistlta ostlta toimeen
pantu, piirieläinlääkärit hoitavat läänineläinlää
kärin sekä kunnan- ja kaupungineläinlääkärin 
tehtävät sellaisten kuntien osalta, joissa ei ole 
kunnan- tai kaupungineläinlääkärin virkaa. 

Ehdotus 

14 § 
Yksityiselle antamastaan eläinlääkärinavusta ja 

todistuksesta sikäli kuin sitä ei korvata valtion 
varoista sen mukaan , kuin erikseen on säädetty, 
kunnan- ja kaupungineläinlääkärillä on oikeus 
periä asianomaiselta kohtuullinen palkkio sanot
tuja eläinlääkäreitä edustavien järjestöjen ja Kun
nallisen työmarkkinalaitoksen sopimien perus
teiden mukaan. 

(2 mom. kumotaan) 

23 § 
(Kumotaan) 

24 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee votmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Eläinlääkintähuoltolain nojalla vahvistettuja 
ohjesää'ntöjä noudatetaan, kunnes säädetyssä jär-
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Ehdotus 

jestyksessä on hyväksytty tässä laissa tarkoitetut 
johtosäännöt. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin en
nen johtosäännön vahvistamista päättää ohje
säännön määräyksestä poikettavaksi antamalla 
uuden määräyksen. Tässä laissa tarkoitetut johto
säännöt on kuztenkin hyväksyttävä voimaantule-
viksi vzimeistään päivänä kuuta 19 


