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Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin 
 
Eläinlääkäripalvelujen tuottaminen ja eläinlääkäreiden valvontatyö ovat yhteiskunnan toiminnan kan-
nalta kriittisiä tehtäviä. Töiden järjestämisessä tulee huomioida valtioneuvoston, THL:n ja TTL:n ohjeet 
sekä varautua siihen, että henkilökuntaa voi sairauden vuoksi olla tavanomaista enemmän pois töistä. 
 
Tämä ohje on voimassa 13.4.2020 asti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ruokavirasto on ohjeistanut 
erikseen eläinlääkintähuoltoon kuuluvien valvontatehtävien suorittamisesta poikkeusoloissa. 
 
 

Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen 
 
Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kunnallisten eläinlääkäripalvelujen kriittisten tehtävien turvaa-
miseksi koronavirus COVID-19-erityistilanteessa. Ohjeiden tarkoituksena on myös vähentää väestöön 
kohdistuvaa tartuntapainetta.  
 
Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa. Tämän 
vuoksi eläinlääkäripalvelujen resurssit tulee ohjata tuotantoeläinten kiireelliseen eläinlääkäriavun saata-
vuuden ja elintarviketurvallisuuden ja ruokaturvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi eläinlääkäripalvelujen 
tavoitteena on varmistaa eläinten hyvinvointia.  
 
Kriittisten tehtävien hoito ja päivystysjärjestelyt tulee turvata tarvittaessa yhteistyössä toisten eläinlää-
käripalvelujen järjestäjien kanssa.  
 
Alla olevaa ohjeistusta tullaan päivittämään eläinlääkintähuollon resurssien riittävyyden mukaan. 
 
Kiireelliset tapaukset ja elintarviketuotannon turvaaminen 

- Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet  
- Kiireelliset seuraeläintapaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan ohjaamaan yksityisille eläin-

lääkäreille. Jos tämä ei ole mahdollista, ne hoidetaan kiireellisten tuotantoeläinkäyntien jälkeen. 
- Kaikkien tuotantoeläinten hedelmällisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien 

mukaan.  
- Terveydenhuoltokäynnit pyritään tekemään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien ohjeis-

tuksen mukaisesti. Lääkkeiden varalle luovutuksen ehdot pysyvät ennallaan lukuun ottamatta 
rokotteiden luovuttamista. 

- Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankoh-
taan. 
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Kaikkia eläinlääkäreitä koskevat ohjeet ja poikkeukset 
 
Poikkeukset lääkkeiden luovutusta koskevasta lainsäädännöstä 

- Rokotteita saa luovuttaa elintarviketuotantoeläinten ja turkiseläinten rokottamiseen tilan roko-
tusohjelman mukaisesti ilman lainsäädännön edellyttämiä eläinlääkärin käyntejä.  Eläinlääkärin 
velvollisuus on ohjeistaa tuottaja riittävän hyvin rokottamiseen ja rokotteiden säilyttämiseen. 
Poikkeus ei kuitenkaan koske hevosia. 

- Lääkitsemislainsäädäntö on muilta osin voimassa, eikä esimerkiksi puhelinreseptien määräämi-
seen ole annettu poikkeuksia. 

 
Suojavarusteita vaativat toimenpiteet 

- Suojavarusteita tulee käyttää harkiten. On mahdollista, että myös muiden suojavarusteiden kuin 
hengityssuojainten saatavuus heikkenee ja niitä varataan ihmisten terveydenhuollon tarpeisiin. 
Ei-kiireellisiä leikkauksia suositellaan siirrettäväksi myöhemmäksi.  

 
Kontaktien rajoittaminen tilakäynneillä 

- Henkilö, jolla on ylähengitystieoireita, ei tee sairaskäyntejä tai osallistu vastaanottotoimintaan.  
- Asiakaskontaktit on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Tilakäynneillä ainoastaan välttämättö-

mät henkilöt osallistuvat eläimen hoitotapahtumaan. Ennen tilakäyntiä on syytä varmistaa, ettei 
paikalla olevilla henkilöillä ole COVID-19 -tartuntaan viittaavia oireita. Tällaiset henkilöt eivät voi 
olla paikalla hoitotapahtumassa. 

 
Henkilöliikenteen rajoittaminen vastaanotoilla 

- Vastaanottotoiminnassa huomioidaan THL:n ja TTL:n antamat hygieniaohjeet.  
- Eläinlääkäreiden vastaanotoilla käyvien ihmisten määrää rajoitetaan kontaktien vähentämiseksi. 
- Suositellaan, että eläinlääkärit ohjeistavat, että vain yksi henkilö tuo eläimen vastaanotolle.  
- Potilaan tuojalla ei saa olla tartuntaan viittaavia oireita.  
- Asiakkaat ohjeistetaan odottamaan ulkotilassa, mikäli mahdollista. 

 
Yli 70-vuotiaat eläinlääkärit 

- Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontak-
teista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan. Tämän vuoksi Ruokavirasto suositte-
lee, että yli 70-vuotiaat eläinlääkärit eivät tee potilastyötä. 

 
 
 


