1 (2)

Maa- ja metsätalousministeriö
Viite: lausuntopyyntö, diaarinumero: VN/3713/2022

Suomen Kennelliitto ry:n lausunto maa- ja metsätalousministeriön luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ltä
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Suomen Kennelliitto kiittää ministeriötä lausuntopyynnöstä.
Uuden lain mukaan kunnilla olevaa perustasoisten eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuuta
täsmennettäisiin ja rajattaisiin. Kuntien lakisääteiset velvollisuudet järjestää eläinlääkäripalvelut seuraja harrastuseläimille laajenisivat osalla alueista.
Lakiesityksen perustelut ja nykytilan kartoitus on laadittu hyvin perusteellisesti. Lakiesitys turvaisi
julkiset eläinlääkäripalvelut kaikissa kunnissa kaikille tuotanto- ja seura- ja harrastuseläimille
riippumatta siitä, missä tarkoituksessa eläimiä pidetään. Tämä on selkeä parannus nykyiseen lakiin,
jonka mukaan kunnallinen eläinlääkäripalvelu muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten on
järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella.
Lakiesitysluonnos tuo kunnille ja kuntayhtymille uusia velvoitteita. Jotta ne käytännössä pystytään
toteuttamaan, on kunnille turvattava riittävät resurssit esitettyjen uusien palveluiden tuottamiseen.
Ajatus kunnallisen perusterveydenhuollon tarjoamien palveluiden laajentamisesta seura- ja
harrastuseläimille tarkennuksin on perusteltua. Seuraeläimillä on suuri merkitys eri-ikäisille ihmisille.
Seuraeläin voi lievittää yksinäisyyttä ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Siksi on tärkeää, että
seuraeläinten omistajilla on mahdollisuus saada lemmikeilleen tarpeellista, kohtuuhintaista hoitoa
riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat. Uudistuksen myötä pitäisi pystyä turvaamaan
kaikkialla eläinten omistajien mahdollisuudet akuutin avun saamiseen kohtuullisella hinnalla.
Lakiesitysluonnoksen perusteluiden mukaan palveluiden määrittelyssä on joitain eläinkohtaisia eroja.
Koska seura- ja harrastuseläimiä varten on kehittynyt hyvin monenlaisia ja myös vaativia ja kalliita
hoitoja, ja niitä ollaan myös valmiita hankkimaan, on tarpeen tehdä selkeät ja yksinkertaiset rajaukset
julkisen puolen tuottamista palveluista ja hoidoista. Mielestämme nämä hyvin monenlaiset ja myös
hyvin vaativat ja kalliit hoidot tulee selkeästi luetella ja jättää perusterveydenhuollon ulkopuolelle.
Perusterveyteen kuuluvat hoidot tulee säilyttää kunnallisena palveluna.
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Lakiesitysluonnoksen 9 §:n 13 momentin mukaan julkisten eläinlääkäripalveluiden
järjestämisvastuuseen kuuluisi myös kaikkien kotieläinten synnytysapu. Esityksen mukaan
synnytysapuun tulisi sisällyttää mahdollisuus keisarileikkaukseen naudoille, lampaille ja vuohille sekä
kissoille, sillä näiden eläinlajien kohdalla keisarileikkaus voidaan tehdä ilman erikoiskoulutusta
pitopaikassa tai eläinlääkärin vastaanotolla. Koiran keisarinleikkausta ei ehdoteta kohdan piiriin, sillä
lakiestysluonnoksen perusteluiden mukaan se edellyttää paremmin varusteltuja tiloja ja parempia
välineitä, eikä sitä ole tähänkään mennessä tehty kaikissa kunnissa.
Mielestämme ei ole perusteltua rajata koirien keisarinleikkausta tämän momentin esityksen
mukaisesti. Koiran keisarinleikkaus ei eroa kissan vastaavasta keisarinleikkauksesta niin suurelta osin,
että se olisi tarpeen rajata ulkopuolelle. Yleensä näiden keisarinleikkausten tarve koirille tulee
yllättäen ja useimmiten tilanteessa, jossa on jo kiire pelastaa pennut ja emä. Yleisen eläinten
terveyden ja hengen suojelemisen vuoksi myös koira tulee sisällyttää tähän lainkohtaan.
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