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ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKUULUSTELU
TAVOITE
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon eri sektoreilla toimivien
eläinlääkäreiden asiantuntemusta elintarvike- ja ympäristöhygieniassa, ympäristöterveysvalvonnassa
ja -hallinnossa. Koulutus on ammatillista jatkokoulutusta ja kuuluu myös osana sekä
ympäristöterveydenhuollon että elintarviketuotannon hygienian erikoistumiskoulutuksiin.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Koulutus suoritetaan itsenäisesti, ja se koostuu alla esitetyistä koulutusosioista. Ympäristöterveydenhuollon
hallinnon kurssi järjestetään joka toinen vuosi ja siitä ilmoitetaan kurssia edeltävänä keväänä Suomen
eläinlääkärilehden toukokuun numerossa sekä elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston
kotisivuilla.

VAATIMUKSET
Elintarvikehygieenikkokuulustelun voi suorittaa Suomessa laillistettu eläinlääkäri.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Koulutus koostuu sekä teoreettisesta osasta että kahdesta harjoittelusta. Näiden sisältö on seuraava:
Teoreettinen osa (40 op)
1. Tarkastuseläinlääkärikuulustelun tentti
2. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Se koostuu kolmen viikon luentojaksosta ja kurssitehtävistä.
3. Ruokaviraston järjestämät Elintarvikevalvonnan koulutuspäivät (2 pv). Koulutukseksi voidaan hyväksyä
myös muita ajankohtaisia viranomaisille suunnattuja elintarvikevalvontaa käsitteleviä koulutustilaisuuksia
(2 pv).
4. Elintarvike- ja ympäristöhygienian kuulustelu
Kuulustelu järjestetään kahdesti vuodessa, touko-/kesäkuussa ja joulukuussa. Kirjallisuusvaatimukset
päivitetään vuosittain elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osaston kotisivuille. Kuulusteluun
osallistuminen edellyttää, että kaikki muut elintarvikehygieenikkokuulustelu-kokonaisuuteen liittyvät osiot
on suoritettu.

Harjoittelut (10 op)
1. Tarkastuseläinlääkärikuulustelun harjoittelu/työskentely teurastamolla
2. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu/työskentely

OHJEITA HARJOITTELUUN
Tarkastuseläinlääkärikuulustelun harjoittelu/työskentely teurastamolla
Laillistettuna eläinlääkärinä suoritettava harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen.
Harjoittelun vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarkastuseläinlääkärikuulustelun ohjeistuksessa.

Ympäristöterveydenhuollon hallinnon harjoittelu
Harjoittelu on yhden kuukauden (neljä työviikkoa) mittainen ja se suoritetaan vähintään yhden
työviikon jaksoissa. Poikkeustapauksissa voidaan sopia muista järjestelyistä. Harjoittelu voidaan
suorittaa ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä hallinto- ja hygieniavalvontatehtäviä
hoitavan henkilön ohjauksessa. Harjoittelijan työtehtävien tulee olla valvontaan ja hallintoon liittyviä.
Jos omaan työnkuvaan kuuluu ympäristöterveysvalvonnan tehtäviä vain tietty viikkotuntimäärä,
harjoittelujakso pitenee ja sen pituudesta on tällöin sovittava erikseen. Päätoimisesti
laboratorioeläinlääkärin tehtävissä toimivan tulisi harjoitella vähintään kahden viikon ajan
ympäristöterveysvalvontatehtävissä. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä myös palkallisena viransijaisena
tehty työ, jos virkavelvollisuuksiin kuuluvat samat tehtävät kuin vakituisella viranhaltijalla.
Harjoittelu- tai työjakson tehtävistä tulee laatia vapaamuotoinen kuvaus.

SUORITUSTEN VANHENTUMINEN
Tarkastuseläinlääkärikuulustelun suorittamisesta on annettu omat ohjeet.
Koska elintarvikehygieenikkokuulustelu koostuu useasta osasta, eri osien suorittaminen on suositeltavaa
suorittaa mahdollisimman yhtenäisenä koulutuspakettina.
Suoritusten vanhenemista koskevat yleiset Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan
tenttikäytäntöjä koskevat vanhenemismääräykset.

TODISTUS ELINTARVIKEHYGIEENIKKOKUULUSTELUN SUORITTAMISESTA
Henkilön suoritettua koulutuksen sisältöön kuuluvat osiot, annetaan hänelle todistus
elintarvikehygieenikkokuulustelun suorittamisesta. Todistuksen antaa Helsingin yliopiston
eläinlääketieteellisen tiedekunnan elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto. Suoritettu
kuulustelu ilmoitetaan myös Ruokavirastoon.

