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Liite yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottamisesta tehtävään 

ilmoitukseen: selvitys toimipaikasta ja toiminnasta 

1. Tiedot toimipaikasta 

Toiminnassa käytettävä nimi 

Kiinteän toimipaikan postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

www-sivut 

Osoite voidaan näyttää eläinlääkäriluettelossa 

2. Selvitys henkilökunnasta 

Eläinlääkärit (koulutus ja lkm) 

Muu hoitohenkilökunta (koulutus/tehtävät ja lkm) 

Muu henkilökunta (koulutus/tehtävät ja lkm) 
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3. Selvitys tuotettavista palveluista 

Hoidettavat eläinlajit 

Nauta Sika Lammas 

Vuohi Hevonen Siipikarja 

Muu tuotantoeläin, mikä? 

Kissa Koira Matelijat 

Lemmikkilinnut Kanit ja jyrsijät 

Muu, mikä? 

Tuotettavat palvelut 

Peruseläinlääkintä poliklinikalla Sairaalahoito 

Sairaskäynnit tuotantoeläinten pitopaikassa 
Kotikäynnit lemmikkien 

pitopaikoissa 

Erityistä eläinlääkintätieteellistä osaamista vaativat palvelut (esim. silmätarkastukset, 
polvitarkastukset, luukirurgia), mikä: 

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva päivystys arkisin; työaika 

Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva päivystys viikonloppuisin; työaika 

Muu palvelu (esim. fysioterapia), mikä? 

4. Selvitys käytettävistä tiloista 

Tämä kohta voidaan korvata liittämällä ilmoitukseen kopio pohjapiirroksesta, johon on 

merkitty kussakin tilassa tapahtuva toiminta 

Odotushuone lkm. Toimenpidehuone lkm. 

Valmisteluhuone lkm. Leikkaussali lkm. 

Heräämö lkm. Laboratorio lkm. 

Röntgenhuone lkm. Sairaalaosasto lkm. 

Muu kuvantamishuone lkm. Lääkevarasto lkm. 

Välinehuoltotila lkm. 
Kylmäsäilytystila 

lääkkeille 
lkm. 

Sosiaalitilat lkm. Lukittava lääkekaappi lkm. 

Kuolleiden tai lopetettujen eläinten säilyttämiseen varattu tila, mikä? 
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Muut erityiset tilat 

Käytettävissä olevien tilojen kokonaisala m2 

5. Pääasiallinen varustus 

Luettelo käytettävissä olevista peruseläinlääkintäpalveluista poikkeavista varusteista kuten 

kuvantamislaitteet (esim. röntgen- ja ultraäänilaitteet), laboratoriovarustus, 

tähystyslaitteet, luukirurgiavälineet, inhalaationarkoosilaitteet jne. 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot 

https://avi.fi/yhteystiedot
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