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 LAUSUNTO 
 
 12.1.2022 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
kirjaamo.mmm@gov.fi 
 
Viite: VN/34399/2021-MMM-1 
 
Asia: Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mikrobilääkkeiden 
käyttöä koskevien tietojen toimittamisesta 
 
 
 
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 
 
Ensisijaisesti tulee varmistaa, että rajapinnat Ruokaviraston järjestelmän ja potilasohjelmistojen välillä 
saadaan toimimaan mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Mikrobilääkkeiden käyttötietojen kirjaaminen 
on osa eläinlääkärin työtä ja se tulee tehdä niin helpoksi, että kirjaaminen voidaan tehdä työn ohessa 
normaalin työajan puitteissa. 
 
 
5 § Mikrobilääkkeiden käyttöä koskevien tietojen toimittamisen määräaika 
Eläinlääkäriliitto katsoo, että asetuksen 5 §:ssä säädetty 7 vuorokauden määräaika käyttötietojen 
toimittamiselle on kohtuuttoman lyhyt. Uuden lainsäädännön tullessa voimaan rajapinnat 
praktiikkaohjelmistojen ja Ruokaviraston eivät todennäköisesti ole valmiit tai ainakin tietojen 
siirtymisessä voi esiintyä ongelmia. On todennäköistä, että eläinlääkärit joutuvat ainakin aluksi 
kirjaamaan tietoja Ruokaviraston ohjelmaan käsin. Asetusluonnoksen perusteluissa ei perustella varsin 
lyhyeksi säädettyä 7 vuorokauden määräaikaa mitenkään. Eläinlääkäriliiton mielestä kuukauden 
määräaika olisi kohtuullinen eläinlääkäreitä ajatellen, mutta varmistaisi riittävän ajantasaisen tiedon 
siirron Ruokavirastolle. 
 
Kaikki eläinlääkärit eivät kirjaa potilaan hoitotietoja potilasohjelmistoon välittömästi esimerkiksi kiireen tai 
muiden käytännön syiden takia. Omistajalle annetaan välttämättömät hoitoon liittyvät tiedot muulla 
tavalla käynnin yhteydessä. Kunnaneläinlääkäri saattaa tehdä laskut ja kirjata tiedot praktiikkaohjelmaan 
esimerkiksi muutaman viikon välein tai vain kerran kuukaudessa. Kaikkien eläinlääkärien työhön sisältyy 
kiireisiä jaksoja ja tällöin aikaa ei välttämättä ole edes kaikkien tietojen kirjaamiseen potilasohjelmistoon, 
puhumattakaan tietojen siirtämisestä Ruokaviraston ohjelmaan käsin. Kuukauteen mahtuu yleensä 
kiireettömämpiä jaksoja, jolloin kirjaaminen on mahdollista. On kohtuutonta vaatia, että eläinlääkäri 
käyttäisi osan vapaa-ajastaan tietojen kirjaamiseen. Pitempi määräaika mahdollistaa tietojen kirjaamisen 
työajalla silloin, kun aikaa siihen on. 
 
 
6 § Vastuu toimitettavista tiedoista 
Asetusluonnoksen 6 §:ssä säädetään eläinlääkärin henkilökohtaisesta vastuusta toimitettavista tiedoista. 
On hyvä, että tietojen kirjaamiseen on mahdollista käyttää avustavaa henkilöstöä.  
 
Eläinlääkäriliitto katsoo, että eläinlääkärin vastuu tulisi rajata siihen, että hän tai hänen valvonnassaan 
oleva henkilö on kirjannut tiedot oikein potilasohjelmistoon, josta tiedot siirtyvät rajapinnan yli 
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Ruokaviraston järjestelmään. Jos eläinlääkärin potilasohjelmisto ei mahdollista tietojen siirtoa, olisi 
eläinlääkäri vastuussa oikeiden tietojen kirjaamisesta Ruokaviraston järjestelmään. Eläinlääkäri ei voi 
olla vastuussa tietojen siirron onnistumisesta tai virheistä tiedon siirrossa. Esimerkiksi suurilla klinikoilla 
yksittäisellä eläinlääkärillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa potilasohjelmistoihin tai niiden 
toimivuuteen. On kohtuutonta vaatia, että eläinlääkäri esimerkiksi kävisi viikoittain tarkastamassa 
Ruokaviraston järjestelmästä, että tiedot ovat siirtyneet oikein.  
 
 
Kunnioittaen, 
 
 
Katri Kiviniemi  
puheenjohtaja    
Suomen Eläinlääkäriliitto ry 
 


