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Koulutuksen aihe Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen sisältö Kohderyhmä Koulutuksen 
ajankohta 

Läänineläinlääkäripäivät Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Kaksipäiväisten koulutusten 
toisena päivänä eläinten 
hyvinvoinnin ajankohtaiset 
asiat ja valvontakäytännöt 

Läänineläinlääkärit Neljä kertaa vuodessa 

Täydentävien ehtojen 
eläinten 
hyvinvointikoulutus 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Täydentävien ehtojen 
eläinten hyvinvoinnin 
valvontakäytännöt 

Täydentävien ehtojen 
tarkastuksia tekevät 
läänineläinlääkärit 

Neljä kertaa vuodessa 

Eläinsuojeluvalvojakurssi Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Hallintomenettelyt, 
eläinsuojelutarkastuksia 
tekevän oikeudet ja 
velvollisuudet 

Aluehallintoviraston 
valtuutusta hakevat 
eläinsuojeluvalvojat 

Kerran vuodessa 

Viranomaisten 
eläinsuojelupäivä 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Koko 
eläinsuojeluviranomaisketju 

Eläinsuojeluviranomaiset: 
kunnaneläinlääkärit, 
läänineläinlääkärit, poliisi, 
syyttäjät 

Kerran vuodessa 

Aluehallintovirastojen 
eläinsuojelueläinlääkäreiden 
koulutus 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Eläinsuojelutarkastusten 
tekeminen (teoriaa ja 
tilakäyntejä) 

Eläinsuojelutarkastuksia 
tekevät 
aluehallintovirastojen 
eläinsuojelueläinlääkärit 

Kerran vuodessa. 4 pv 
vuonna 2010, jatkossa 1-
2 pv 

Tarkastuseläinlääkäreiden 
koulutuspäivä 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Ajankohtaisia 
eläinsuojeluvalvonnan 
asioita 

Tarkastuseläinlääkärit  
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Virkaeläinlääkärikurssi Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Kaksipäiväinen koulutus Virkaeläinlääkärit Joka toinen vuosi 

Laillistumis- ja 
praktiikkaluennot 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

 Valmistuvat eläinlääketieteen 
opiskelijat 

Vuosittain 

Eläinten hyvinvoinnin 
toimenpideohjelmat 

Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Huomion kiinnittäminen 
valitun eläinläjin 
hyvinnvointiin 

Sidosryhmät Vuosittain vaihtuva 
toimenpideohjelman 
kohde. Vuonna 2010 
vasikka ja vuonna 2011 
sika. 

Eläinkuljettajien koulutus Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran nettisivuilla lista 
koulutusta järjestävistä 
tahoista 

Pätevyyskoe: 
Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evira 

Eläinkuljettajien koulutus Ammatikseen eläimiä 
kuljettavat 

Useita koulutuksia 
vuodessa eri 
paikkakunnilla. 
Koulutusten järjestäjät ja 
ajankohdat Eviran 
nettisivuilta 

Kunnaneläinlääkärien 
koulutus 

Aluehallintovirastot Eläinten terveys ja 
hyvinvointi. Yhden päivän 
koulutus 

Kunnaneläinlääkärit 1 – 2 kertaa vuodessa 

Utareterveyskampanja 2010 

Vasikkakampanja 2011 

 

ProAgria 

 

 

lehmien utareterveyden 
edistäminen 

vasikoiden terveyden 
edistäminen 

maidontuottajat ja 
sidosryhmät 

monta kolutusta 
vuodessa ympäri maan 

Lehmähavainnot -koulutus ProAgria lehmien hyvinvoinnin ja 
terveyden havainnointi 

maidontuottajat ja 
sidosryhmät 

monta kolutusta 
vuodessa ympäri maan 
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Sikahavainnot – koulutus ProAgria sikojen hyvinvoinnin ja 
terveyden havainnointi 

sikatuottajat ja sidosryhmät monta kolutusta 
vuodessa ympäri maan 

Nuorkarjahavainnot  –
koulutus 

ProAgria vasikoiden ja nuorkarjan 
hyvinvoinnin ja terveyden 
havainnointi 

naudanlihantuottajat ja 
sidosryhmät 

monta kolutusta 
vuodessa ympäri maan 

Valtakunnallinen 
emolehmäseminaari 

Faba emolehmätuotanto, myös 
eläinten hyvinvointi 

emolehmätilalliset, 
naudanlihatuottajat, 
neuvojat, tutkijat, muut 
alasta kiinnostuneet 

kerran vuodessa 
Ikaalisissa 

Sikojen hyvinvoinnin 
täydennyskoulutus 

ETT/ETU sikojen hyvinvointi, 
terveydenhuolto, valvonnan 
kipupisteet 

sikojen 
terveydenhuoltoeläinlääkärit, 
läänineläinlääkärit, praktikot 

monta 1 pv koulutusta 
ympäri maan  

Sikojen hyvinvoinnin 
edistäminen -
tiedonvälityshanke 

Suomen sikayrittäjät Sikojen hyvinvointi ja 
hyvinvoinnin 
edistämistoimenpiteet sekä 
hallittu lääkkeiden käyttö. 
Kaksipäiväisen koulutuksen 
toisena päivänä keskitytään 
sikojen hyvinvointiin 

Sikatalousyrittäjät ja 
eläintenhoitajat sekä 
sidosryhmistä mm. 
eläinlääkärit, neuvonta-, 
tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot sekä 
lihatalot 

Noin 45 koulutuspäivää 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Suomen, 
Pirkanmaan, Pohjanmaan, 
Satakunnan ja Varsinais-
Suomen ELY- keskusten 
alueilla 

Eläintenpito ja hyvinvointi 
peruskurssi 

HY, Eltdk, Eläintenpito ja 
hyvinvointi oppiaine 

Tuotantoeläinten 
hyvinvoinnin perusteet 

Eläinlääketieteen ja 
kotieläintieteen opiskelijat 

Kerran vuodessa 

Eläinten käyttäytyminen, 
valinnainen kurssi 

HY, Eltdk, Eläintenpito ja 
hyvinvointi oppiaine 

Eläinten käyttäytyminen ja 
hyvinvointi 

Eläinlääketieteen ja 
kotieläintieteen opiskelijat 

Joka toinen vuosi 

Eläinetiikka, valinnainen 
kurssi 

HY, Eltdk, Eläintenpito ja 
hyvinvointi oppiaine 

Eläintenpidon etiikka Eläinlääketieteen ja 
kotieläintieteen opiskelijat 

Joka toinen vuosi 
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Eläinsuojelukurssi HY, Eltdk, Eläintenpito ja 
hyvinvointi oppiaine 

Eläinsuojelutapauksista 
koostuva kurssi 

Eläinlääketieteen ja 
kotieläintieteen opiskelijat 

Joka toinen vuosi 

Eläinlääkärin etiikka HY, Eltdk, Farmakologia ja 
toksikologia oppiaine 

Eläineettisen ajattelun 
kehittäminen 

Eläinlääketieteen opiskelijat Kurssi kestää 2 vuotta, 
oppimispäiväkirja 

ANIWEL tohtoriohjelman 
kurssit 

Kliinisen eläinlääketieteen ja 
eläinten hyvinvoinnin 
tohtoriohjelma ANIWEL 

Kliininen eläinlääketiede ja 
eläinten hyvinvointi 

Kliinisen eläinlääketieteen ja 
eläinten hyvinvoinnin jatko-
opiskelijat 

Joka vuosi useampia 
kursseja 

Liha- ja maitoalan 
tulevaisuusseminaarit 

Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK 

Liha- ja maitoalan 
ajankohtaiset asiat 

MTK:n lihan- ja 
maidontuottajajäsenet 

Joka vuosi 

Eläinten hyvinvoinnin 
tutkimusseminaari 

Suomen soveltavan etologian 
seura SSES 

Eläinten hyvinvoinnin 
uusimpia kansallisia 
tutkimustuloksia 

Tutkijat, opettajat, 
opiskelijat, kiinnostuneet 
kansalaiset 

Joka toinen vuosi eläinten 
viikolla lokakuussa, 
seuraava 2011 

Eläimet ja yhteiskunta - 
luentosarja 

Lapin yliopisto Sosiologisen 
eläintutkimuksen 
näkökulmia ja alan 
ajankohtaisia aiheita 

Lapin yliopiston opiskelijat Järjestetty kaksi kertaa 

Eläimet, ympäristönsuojelu 
ja yhteiskunta - luentosarja 

Helsingin yliopisto Ihmisen ja eläimen väliset 
suhteet monien 
tieteenalojen näkökulmasta 

Helsingin yliopiston 
opiskelijat 

Järjestetty kaksi kertaa 

Eläinsuojelukurssi Suomen 
eläinsuojeluyhdistysten liitto 
SEY 

Eri eläinlajit, eläinsuojelu, 
eläinsuojelulaki ja eläinten 
hyvinvointi 

Eläimistä, eläinsuojelusta ja 
eläinten hyvinvoinnista 
kiinnostuneet 

Kerran vuodessa 
kuusipäiväinen kurssi 

Eläinsuojeluvalvojakurssi Suomen 
eläinsuojeluyhdistysten liitto 
SEY 

Valvojatoiminta, valvojan 
oikeudet ja velvollisuudet 

SEY:n vapaaehtoisiksi 
eläinsuojeluvalvojiksi 
haluaville 

Kerran vuodessa 
kaksipäiväinen kurssi 
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Kouluvierailijakoulutus ANIMALIA ja Luonto Liitto Eläinetiikka Kouluvierailijoiksi haluaville Kerran vuodessa 

Kouluvierailijakoulutus Suomen 
eläinsuojeluyhdistysten liitto 
SEY 

Eläinsuojelu ja eläinten 
hyvinvointi 

SEY:n täysi-ikäiset jäsenet Tarpeen mukaan, 
vähintään kerran 
vuodessa 

ELLU - eläintaitokoulutus SEY Suomen 
eläinsuojeluyhdistysten liiton 
paikallisyhdistykset 

Tietoa eläimistä, niiden 
käyttäytymisestä ja 
hoidosta 

Lapset ja nuoret iältään 10-
16 vuotta 

Useita kursseja vuodessa 
ympäri maan. 12 h 
peruskurssi ja 12 tunnin 
mittaista lajikurssia 

Valion navettaseminaari Valio Oy Navettarakentaminen, 
maidontuotanto, lehmien 
hyvinvointi 

Navettarakentamisen  Kerran vuodessa 


