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Läänineläinlääkärit Hanne-Mari Paloniemi ja Alisa Matomäki

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueeseen kuuluu PohjoisPohjanmaa ja Kainuu
Kainuun sote
Kalajoen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue
Kuusamon, Posion ja Taivalkosken ympäristöterveysvalvonta
Oulunkaari
Oulun seudun ympäristötoimi
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Ympäristöpalvelut Helmi

Viisi läänineläinlääkäriä hoitavat eri osa-alueita
Muun muassa
Eläinten hyvinvointi
Eläinten terveys
Eläinten vienti ja tuonti
Elintarvikkeet, sivutuotteet
Eläinlääkäreiden valvonta
ID-valvonta
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Aluehallintovirasto eläinsuojeluviranomaisena
Kunnaneläinlääkäreiden (ml. valvontaeläinlääkäreiden) ohjaus ja neuvonta, kouluttaminen
Otantaan ja epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset
Täydentävien ehtojen valvonta
Eläinten hyvinvointiin liittyvät projektit
Sidosryhmäyhteistyö
Eläinsuojelulain mukaisten lupien myöntäminen ja lupaehtojen toteutumisen valvominen
Eläintarhaa, pysyvää tai kiertävää eläinnäyttelyä ja sirkusta koskevat luvat
Eläinkuljettajaluvat

Eläinsuojelulainsäädännön mukainen ilmoituksenvarainen toiminta
Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläintenpito
Riistanhoidolliset tarhat
Luonnonvaraisten eläinten lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhat
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Epäilyyn perustuva eläinsuojeluvalvonta
Kunnaneläinlääkäreiden ohjaus ja neuvonta eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyen
Kunnaneläinlääkäreiden koulutus
Yhteistyöpalaverit alueen valvontaeläinlääkäreiden kanssa
à tavoitteena yhtenäinen eläinsuojeluvalvonta

Epäilyyn perustuville eläinsuojelutarkastuksille osallistuminen valvontaeläinlääkärin kanssa
Aluehallintovirasto voi kunnaneläinlääkärin pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ottaa aiemmin
kunnaneläinlääkärin hoidossa olleen eläinsuojelutapauksen hoidon itselleen
Sellaiset eläinsuojelutapaukset, joissa paikallinen viranomainen ei omilla hallintotoimillaan saa aikaan tilanteen
korjaantumista eläinsuojelusäädösten mukaiseksi, epäkohtia todetaan toistuvasti ja ne ovat vakavia
Hankalat ja pitkittyneet eläinsuojelutapaukset

Kiiretoimenpiteiden laskutusasiat
Aluehallintovirasto voi vastaanottaa eläinsuojeluilmoituksia, joita välitetään kunnaneläinlääkäreille
Ensisijaisesti kansalaisilta tulevat ilmoitukset menevät suoraan kunnaneläinlääkäreille
Teurastamolta tulee ilmoituksia aluehallintovirastoon lantaisista tai huonokuntoisista eläimistä à määräys
kunnaneläinlääkärille käydä tarkastamassa tila
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Uhkasakko, teettämisuhka
Aluehallintovirasto voi omasta aloitteestaan tai
kunnaneläinlääkärin, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavan
viranhaltijan, tarkastuseläinlääkärin tai poliisin pyynnöstä tehostaa
eläinsuojelulain 42 §:n nojalla annettua kieltoa tai määräystä
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään
laiminlyöjän kustannuksella
Uhkasakon asettamisesta kuullaan aina eläinten omistajaa
à Uhkasakon asettamispäätös
à Jos uhkasakkoa koskevat laiminlyönnit korjataan, uhkasakkoasia
raukeaa eikä sitä siis tuomita maksuun
à Jos uhkasakkoa koskevia laiminlyöntejä ei korjata, uhkasakko
tuomitaan maksuun
Eläinten omistajaa kuullaan ennen tuomitsemispäätöksen antamista

Uhkasakon asettamispäätös ja tuomitsemispäätös ovat
valituskelpoisia
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Eläinten hyvinvoinnin otantavalvonta
Ruokavirasto valitsee valvottavat tilat, osa riskiperusteisesti ja osa satunnaisesti
Vuosittain valvotaan 1-10 %/eläinlaji/Suomen kaikista tuotantotiloista, vaatimus valvontojen
suorittamiseen tulee EU:sta
Nauta, sika, lammas, vuohi, kana, broileri, turkiseläimet
Valvotaan eläinten pitopaikka sekä eläimet
Eläinsuojelulainsäädännön noudattaminen

Jos valvonnassa ei havaita laiminlyöntejä eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa, asia kunnossa
Läänineläinlääkäri täyttää tarkastuslomakkeen, jossa todetaan, että asiat kunnossa
Valvonnan yhteydessä voidaan antaa neuvoja

Jos valvonnassa havaitaan laiminlyöntejä eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa, läänineläinlääkäri
suorittaa asiassa kuulemisen suullisesti tai kirjallisesti ja kirjoittaa asiassa eläinsuojelumääräyksen
Määräystä ei tarvitse antaa, jos asiat korjataan tarkastuskäynnin aikana tai kuulemisaikana

Jos valvonnassa havaitaan laiminlyöntejä eläinsuojelulainsäädännön noudattamisessa, tarkastus voidaan
laajentaa täydentävien ehtojen valvonnaksi à tukisanktiot
Uusintatarkastuksen määräysten noudattamisen valvomiseksi voi tehdä läänineläinlääkäri tai
kunnaneläinlääkäri
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Täydentävien ehtojen tarkastukset
Ruokavirasto valitsee vuosittain valvottavat tilat kaikkien maataloustukia hakevien tilojen joukosta, osa
riskiperusteisesti ja osa satunnaisesti
Vuosittain valvotaan 1 % Suomen maataloustukia hakevista tuotantotiloista, vaatimus tulee EUlainsäädännöstä
Lainsäädännön noudattaminen tilalla on maataloustukien saamisen edellytys
EU:n kanssa sovituista tarkastusmääristä poikkeaminen saattaa johtaa Suomelle rahoituskorjauksiin, minkä vuoksi
on tärkeää, että nämä valvonnat tehdään

Tarkastuksilla valvotaan sekä eläinten hyvinvointiin, että elintarviketuotannon hygieniaan liittyviä asioita
Otantaan perustuvat eläinten hyvinvoinnin valvonnat ja täydentävien ehtojen valvonnat voidaan suoritta
ennalta ilmoittamatta tai lyhyellä varoitusajalla
Läänineläinlääkäri ei Ruokaviraston ohjeistuksen mukaan saa ilmoittaa tarkastuksesta liian aikaisin
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Täydentävien ehtojen laajennukset
Täydentävien ehtojen hallinnolliset laajennukset asiakirjoista:
Läänineläinlääkäri tekee kunnan valvontaviranomaisen tai
muun eläinsuojeluvirainomaisen eläinsuojelutarkastuspöytäkirjojen perusteella ilman erillistä tarkastuskäyntiä
Valvonta perustuu alkuperäisen valvontaviranomaisen tekemiin havaintoihin
Täydentävien ehtojen hallinnollinen laajennus voidaan tehdä eläinsuojelupöytäkirjojen perusteella, mutta myös alkutuotannon
hygieniatarkastuspöytäkirjojen perusteella

Kunnaneläinlääkäri on velvollinen lähettämään eläinsuojeluasioissa tekemänsä tarkastuskertomukset ja päätökset
läänineläinlääkärille luettavaksi ja arvioitavaksi täydentävien ehtojen noudattamisen osalta

Omat laajennukset:
Läänineläinlääkärin itse suorittaman otantaan perustuvan tai epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen
laajennus täydentävien ehtojen tarkastukseksi, jos tarkastuksella havaitaan puutteita täydentävien ehtojen
noudattamisessa
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Elintarviketuotantoa eläintiloilla koskevat täydentävät ehdot
Tehdään havaintoja tilalla, keskustellaan eläinten omistajan/hoitajan kanssa ja tarkastetaan tarvittavia asiakirjoja
Tarkastetaan mm. seuraavanlaisia asioita:
Lääkekirjanpito
Jätteitä ja vaarallisia aineita varastoidaan ja käsitellään siten, että estetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden saastuminen
mm. raadot, jätehuolto
Elintarvikkeista ihmisiin siirtyvien tartuntatautien kulkeutuminen ja leviäminen estetään
mm. Salmonella. Jyrsijät ja linnut eivät saa päästä saastuttamaan rehua tai juomavettä
Eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuotantoon liittyvistä ihmisten terveydelle merkityksellisten tutkimusten tuloksista pidetään kirjaa
Esim. salmonellanäytteenottojen tulokset
Eläintuotantotilalla säilytetään eläinten tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden tarkastuksista ja niiden tuloksista saadut todistukset
Laittakaa valvontapöytäkirjat talteen!
Maidontuotannon hygieniaan liittyviä asioita:
Maidontuotantoeläinten terveydentila
Maidon jäähdytys- ja säilytysolosuhteet eivät vaaranna elintarviketurvallisuutta, jäähdytyslaitteet toimivat
Maitohuone on suojattu tuhoeläimiltä
Lypsyhygienia - tähän vaikuttaa myös se, ovatko navetassa olevat lehmät puhtaita
Toimenpiteet, joilla estetään sairaiden eläinten maidon ja lääkejäämiä sisältävän maidon sekoittuminen muun maidon joukkoon
Munien säilytys
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Eläinten hyvinvointia eläintiloilla koskevat täydentävät ehdot
Kaikista eläinsuojelulainsäädännön laiminlyönneistä ei seuraa laajentamista täydentävien ehtojen
valvonnaksi, koska kansalliset vaatimukset osin tiukempia kuin EU-lainsäädäntö
Täydentävien ehtojen vaatimukset tulevat EU-lainsäädännöstä
Ruokavirasto ohjeistaa, ohjeet päivitetään vuosittain, ohjeet Ruokaviraston internet sivuilla
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/taydentavien-ehtojenvalvontaohjeet/
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Eläinten hyvinvointia eläintiloilla koskevat täydentävät ehdot
Kaikkien tuotantoeläinten hyvinvointia koskevat täydentävät ehdot:
Pitopaikan rakennukset ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia
Eläinten käytettävissä on asianmukainen makuupaikka. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida asettua
pitopaikassaan yhtä aikaa makuulle
Ulkotarha on turvallinen ja pysyy sopivan kuivana. Ulkotarhan ja laitumen aidat ovat turvallisia sekä hyvässä kunnossa
Eläimillä on ulkotarhassa ja laitumella riittävä säänsuoja. Säänsuojassa on oltava sopivat makuupaikat kaikille eläimille
Ulkona pidettävien eläinten eristämistä ja hoitoa varten on asianmukaiset tilat
Lämpötila on eläimille sopiva
Ilmanlaatu ja ilmankosteus ovat eläimille sopivat. Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai
haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi.
Pitopaikan valaistus on sopiva sekä riittävä eläinten asianmukaiseen tarkastamiseen ja hoitamiseen
Koneellista ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset
Eläimet tarkastetaan riittävän usein
Sairastuneista ja vahingoittuneista eläimistä huolehditaan asianmukaisesti. Sairas tai vahingoittunut eläin on
tarvittaessa sijoitettava erilleen muista eläimistä
Tilalla kuolleiden tuotantoeläinten lukumäärästä pidetään kirjaa
Eläimet saavat riittävästi niille sopivaa rehua
Eläinten saatavilla on päivittäin riittävästi vettä
Ruokinta- ja juottolaitteistojen toimivuus tarkastetaan päivittäin. Ruokinta- ja juomalaitteistojen häiriöiden varalta on käytettävissä
varajärjestelmä.
Rehu ja juomavesi pysyvät puhtaina

Lisäksi eläinlajikohtaisia vaatimuksia
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Täydentävien ehtojen seuraamukset
Läänineläinlääkäri arvioi puutteet täydentävien ehtojen noudattamisessa laiminlyönnin vakavuuden,
laajuuden, keston ja toistuvuuden sekä tahallisuuden perusteella Ruokaviraston ohjeiden mukaisesti
Pääsääntöisesti ehdotettava seuraamusprosentti on 3 %. Perustellusti seuraamusprosentti voi olla myös 1
% tai 5 %.
Mikäli laiminlyönti on vähäinen, voidaan käyttää ns. varhaisvaroitusjärjestelmää. Tällöin seuraamus on 0
%
Jos sama laiminlyönti havaitaan uudelleen kahden varoitusta seuraavan kalenterivuoden aikana, tämä aiheuttaa
tukiseuraamuksen kahdelta eri vuodelta

Ely-keskuksen koordinaattori yhdistää tilalle kaikki vuoden aikana tehdyt/määrätyt valvonnat
Lopullisen päätöksen takaisinperinnästä tekee kunnallinen maaseutuviranomainen. Tästä päätöksestä
asianomainen voi valittaa hallinto-oikeuteen
Läänineläinlääkäri kuulee eläinten omistajaa kirjallisesti ennen sanktioehdotuksen tekemisestä
Täydentävien ehtojen tukiseuraamus ei ole sakko eikä rangaistus, vaan valtion kanssa tehdyn
sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraamus
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Muut valvontojen yhteydessä tehtävät tarkastukset
Vierasainevalvonta:
Tutkittavia aineita: antibiootit, hormonit, erilaiset muut elintarvikkeissa (liha, maito, kala, kanamuna, hunaja)
kielletyt aineet
Läänineläinlääkärit voivat ottaa näytteitä otantavalvontojen yhteydessä
Myös kunnaneläinlääkärit ottavat läänineläinlääkärin määräyksestä
Näytteitä otetaan elävistä eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista ohjelman mukaisesti
Tiloilta veri, virtsa, uloste, rehu, juomavesi, maito

Lääkkeiden käytön ja lääkekirjanpidon valvonta:
Valtakunnallisen valvontasuunnitelman mukaisesti
Läänineläinlääkäri otantaeläinsuojelutarkastusten yhteydessä
Kunnaneläinlääkärit aluehallintoviraston määräyksestä

Tarkastellaan lääkekirjanpitoa, eläimille käytettyjä lääkkeitä, tilalla tarkastushetkellä olevia lääkkeitä
Lisäksi keskustellaan mm. eläinten merkitsemisestä varoaikojen aikana
Yleisiä tarkastuksissa havaittuja puutteita:
Tilalla on vanhentuneita lääkkeitä
Eläinten omistajan itse antamia lääkityksiä ei ole merkattu lääkekirjanpitoon
Eläinlääkäreiden kirjoittamia lääkitysselvityksiä ei ole säilytetty tilalla niin, että ne ovat tarkastuksella esitettävissä
Säilytettävä 5 vuotta
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Avin muita eläinten hyvinvointiin liittyviä tehtäviä
Eläinten hyvinvointiin liittyvät avi-kohtaiset projektit
Esimerkiksi PSAVI:lla vuosina 2020-2021 valvonnan kannalta tuntemattomien tilojen projekti
Kunnaneläinlääkärit valvovat läänineläinlääkäreiden määräyksestä nautatiloja, joille ei viime aikoina ole tehty viranomaisen
toimesta valvontakäyntejä, eikä kyseisen tilan tämänhetkisestä eläintenpidon tilanteesta ole tuoretta tietoa tai tilalla on
aikaisemmin ollut eläinsuojelullisia ongelmia. Nautarekisteristä voidaan myös tarvittaessa todeta, onko tilalla normaaliin toimintaan
viittaava eläinliikenne ja eläinten ikärakenne

Lisäksi PSAVI ja LAAVI ovat yhdessä selvittäneet ympärivuotisesti ulkona pidettävien koirien pitoa
kyselytutkimuksella vuonna 2020 ja projekti jatkuu vuonna 2021

Yhteistyöpalaverit sidosryhmien kanssa: M-työryhmä, MTK-tapaamiset...
Käydään läpi mm. eri sidosryhmien ajankohtaisia kuulumisia ja asioita

Tiivis yhteistyö Ruokavirastoon sekä läänineläinlääkäreiden kesken maanlaajuisesti
Tavoitteena yhtenäinen valvonta
Jokainen avi toimii kuitenkin itsenäisesti
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Lisää tietoa
www.avi.fi
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/taydentavien-ehtojenvalvontaohjeet/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elainten-suojeluja-kuljetus/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elaintenlaakitseminen/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelijat/elainten-pito/elaintenmerkitseminen-ja-rekisterointi/
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/
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Lisämateriaalia
Artikkeli eläinlääkärin tekemästä eläinsuojeluvalvonnasta MTK-Pohjois-Suomen UutisJyvät-jäsenlehdessä
(kirjoittaja läänineläinlääkäri Hanne-Mari Paloniemi):
https://pohjois-suomi.mtk.fi/documents/168076/0/Uutisjyv%C3%A4t_low.pdf/20ab0a22-1bfa-352e-25c782a3d8e6081e?t=1605002829976
Eläimiin ja elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä koottuna Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla:
https://mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto
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Yhteystiedot
Läänineläinlääkärit
Hanne-Mari Paloniemi
Alisa Matomäki

kirjaamo.pohjois@avi.fi;
etunimi.sukunimi@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 017 500
Postiosoite
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto
PL 293, 90101 Oulu
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Esitykseen liittyvät kysymykset ja vastaukset:
Pitääkö teettää Salmonella koe jollei myy nautoja muualle kuin teuratamoon ? Tähän vastauksena: ei ole
lakisääteistä pakkoa, mutta erittäin suositeltavaa on tutkia oman karjan tilanne säännöllisesti. Erilaisissa
vakuutuksissa voi olla ehtoja tämän suhteen tai elinkeino edellyttää itse tutkimuksia.
Kuinka paljon käytännössä valvotte sirkuksia ja kiertäviä eläinnäyttelyitä? Vastaus: Luvanvaraisia
eläintarhoja, sirkuksia sekä eläinnäyttelyitä valvotaan vuosittain aluehallintovirastosta käsin ilman epäilyä.
Tämän lisäksi näitä kohteita voidaan valvoa epäilyyn perustuen kunnaneläinlääkäreiden toimesta, mikäli
epäilyilmoituksia tulee.
Käytetäänkö näissä ollenkaan maalaisjärkeä esim. sen suhteen jos naudat elävät väljässä kylmäpihatossa
niin lintujen ja jyrsijöiden pääsyä pihattoon on täysin mahdotonta? VASTAUS: Tietenkin otetaan
huomioon tällaiset asiat. Ainahan tosiaan ei ole mahdollista estää lintujen pääsyä navettaan. Esim. juurikin
mainitsemasi kylmäpihatto. Tällöin tulisi huolehtia, että linnuilla ei ole istumapaikkoja ruokintapöydän ja
juomapaikkojen yläpuolella eikä niiden anneta pesiä navettaan. Jotta linnut eivät kakkaa rehuihin tai
vesikuppeihin. Vesi- ja ruoka-astioiden säännöllinen puhdistaminen on myös tärkeää. Ja juurikin
väkirehujen suojaus säilytyksen aikana. Lisäksi on tärkeää, että haittaeläimille ei ole tarjolla pesä- ja
piilopaikkoja turhien tavarakasojen muodossa ja muutenkin jyrsijätorjunnasta huolehditaan.
Kuinka tämä säänsuoja toteutetaan laiduntamisen yhteydessä, esim. etälaitumella. VASTAUS: Jos
etälaitumella ei ole säänsuojaa, pitää eläimet olla mahdollista ottaa esim. takaisin navettaan.
Lainsäädännössä on tämä asia muotoiltu seuraavasti (Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta):
Ulkotarhassa ja laitumella olevilla naudoilla on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuisia
sääolosuhteita vastaan. Jos naudat eivät pääse vapaasti siirtymään suojaan, nautojen omistajan tai haltijan
on huolehdittava siitä, että naudat pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääolosuhteilta.
Mitä tarkoittaa että laitumelta on oltava sääsuoja ja makuupaikat? Miten tämä on käytännössä
toteutettavissa? VASTAUS: Kesäaikaan riittää, että naudat voi ottaa tarvittaessa takaisin navettaan, jos
sääolosuhteet niin edellyttävät. Ympärivuotisessa ulkokasvatuksessa kesäaikaan voi riittää säänsuojaksi
tiheä puusto, mutta katsomme, että meidän olosuhteissamme tämä ei riitä enää talviaikaan. Lumikinos ei
ole kuiva ja puhdas makuupaikka, joka ei saa päästä jäätymään (kuten lainsäädäntö edellyttää). Talvella on
vaadittu vähintään kolmiseinäinen säänsuoja, joka on hyvin kuivitettu. Ja kaikkien nautojen on tosiaan
mahduttava tänne makaamaan yhtä aikaa.
Käyttekö te muuten teurastamoissa esim. jonkun vuositarkastuksen tms? Vastaus: Ruokaviraston
tarkastuseläinlääkärit toimivat teurastamoissa. Tarkastuseläinlääkärit voivat ilmoittaa aluehallintoviraston
läänineläinlääkärille esimerkiksi lantaisista naudoista. Tämän ilmoituksen perusteella läänineläinlääkäri voi
määrätä kunnaneläinlääkärin tekemään eläinsuojelutarkastuksen kyseiselle tilalle tilanteen tarkastamiseksi.
En vaan ymmärrä..miksi suomen pitää olla joka ikisen pykälän päälle noudattamassa eu:lta saatuja
lakeja(suosituksia) kun samaanaikaan muut eu maat saa tehä mitä haluavat eläimillensä. Missä tämäkin
näkyy meissä tuottajistsa kun kokoajan sorsitaan ja maksetaan monesta asiasta... VASTAUS: EU-lait ovat
lakeja siinä missä kansalliset laitkin, eivät suosituksia. Kuten luennossani sanoin: jos emme tee täydentävien
ehtojen valvontoja siten, miten EU-lainsäädäntö edellyttää, Suomi voi saada rahoituskorjauksia eli siis
Suomelle tulisi tästä rahallisia seurauksia.
Kuka valvoo läänin- ja tarkastuseläinlääkäreitä että he tekevät työnsä asianmukaisesti? Kuten jo
aikaisemmin sanottu, läänineläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin päätöksistä voi valittaa hallintooikeuteen, jossa ne käsitellään puolueettomasti. Jos siis koetaan, että itse päätökset ovat lainvastaisia.
Keskusvirasto on Ruokavirasto eli se on ns. "meidän yläpuolellamme oleva taho". Tarkastuseläinlääkärit

puolestaan ovat suoraan Ruokaviraston "palkkalistoilla". Ja toki aluehallintovirastossa meillä on esimies,
vastuualuejohtaja ja aluehallintoviraston ylijohtaja. He käsittelevät avin virkamiestä eli läänineläinlääkäriä
koskevat valitukset.
Päivi Pyykösen vastaus:
Minun tarkastuskertomukseni, päätökset ym. asiakirjat menevät tiedoksi AVIin, joten sieltä varmasti tulisi
palautetta, jos niissä olisi selkeitä muotovirheitä tai ne olisivat epäasiallisia. Jos kokee, että viranomainen
on menetellyt epäasiallisesti, voi olla yhteydessä esimieheen. Kannella voi joko AVIin, oikeuskanslerille tai
oikeusasiamiehelle. Laitan tähän myös yhden linkin https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-javelvollisuudet/lainsaadanto-ja-oikeusturva/opas/nain-teet-kantelun/milloin-viranomaisen-toiminnasta-voikannella
Vastaus siis siltä varalta, että tarkastuseläinlääkärillä tarkoitettiin kysymyksessä valvontaeläinlääkäriä.
Meidän PPKY Kallion eläinlääkäreiden esimies on ympäristöterveydenhuollon johtaja.

è Eli neuvoisimme osoittamaan mahdolliset valitukset tai huomautukset ensisijaisesti virkamiehen
esimiehille.

