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Uusi valtuuskunta 
vastaa haasteisiin

Eläinlääkäriliiton uusi, vaaleilla valittu valtuuskunta otti virallisesti tehtävänsä vas-
taan vuodenvaihteessa. Ilahduttavaa on, että tällä kertaa saatiin aikaan aivan oikeat 
vaalit ja että myös yksityissektori on vahvasti edustettuna uudessa valtuuskunnassa 
ja päättämässä liiton asioista. 

Toivon, että viime valtuustokaudella hyvin edennyt keskustelu yksityisen ja 
julkisen sektorin välillä jatkuu ja kantaa hedelmää ristiriitoja ratkaistaessa. Eläin-
lääkärit ovat pieni ammattikunta, jonka on syytä edunvalvontaa ajatellen esiintyä 
yhtenäisenä. Oman lisänsä yhtälöön tuo vielä se, että jäsenkunnassa on sekä yrittäjiä 
työnantajana että eläinlääkärin palkollisena työskenteleviä eläinlääkäreitä. Kaikkia 
osapuolia täydellisesti tyydyttäviä ratkaisuja on monesti vaikea saada aikaan, mutta 
hyvä keskusteluyhteys ja yhteistyö johtavat kuitenkin parhaaseen mahdolliseen 
lopputulokseen. Eipäs-juupas -keskustelu ei tuo ratkaisuja vaan on voimavarojen 
tuhlausta.  

Uuden valtuuskunnan kolmivuotiselle toimikaudelle kohdistuu vanhoja ja var-
muudella myös uusia, vielä horisontin tuolla puolen olevia haasteita. Eläinlääkin-
tähuoltolain uudistuksen myötä on isompien toimintayksiköiden perustaminen ja 
valvontatehtävien eriyttäminen muokannut monen kunnaneläinlääkärin toimenkuvaa. 
Kaikkialla uudistukset eivät syystä tai toisesta kuitenkaan ole toteutuneet toivotulla 
tavalla, joten myös liiton tuki on tarpeen. Oma haasteensa on päivystysten järjestä-
minen, pieneläinpäivystyksen eriyttäminen ja myös yksityissektorin osallistuminen 
päivystykseen kaikkien osapuolten hyväksyttävissä olevalla tavalla.  

Eläinlääkäreitä koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan lähivuosina ainakin eläintau-
tilain, eläinsuojelulain ja lääkeluovutuslainsäädännön osalta. Eläinten hyvinvointi on 
viime aikoina noussut otsikoihin tavan takaa, eikä suinkaan aina eläinlääkäreiden 
kannalta myönteisellä tavalla. Eläinlääkäreillä on ja heiltä odotetaan koulutuksensa 
puolesta eläinten hyvinvoinnin asiantuntijuutta ja meidän tulee ottaa tuo haaste 
vastaan. Tätä odottaa ammattikunnalta niin suuri yleisö kuin kotieläintilojen tuotteita 
jalostava teollisuuskin. Tuotantoeläinten terveydenhuollossa kiinnitetään jatkossa 
entistä enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin. Sikasektori on tässä etunenässä, 
kirityksestä kiitos runsas vuosi sitten julkisuuteen tuoduille sikavideoille. Nautapuoli 
seuraa tiiviissä tuntumassa. 

Lääkeluovutuslainsäädännön muutos koskien lähinnä eläinten terveydenhuol-
lossa mukana olevia tuotantoeläintiloja on valmisteluvaiheessa. Eläinlääkäriliitto 
kannattaa edellisen valtuuskunnan hyväksymän julkilausuman mukaan vastuullista 
mikrobilääkkeiden käyttöä. Samaan aikaan täytyy lainsäädännössä ottaa huomioon 
tuotantorakenteen ja -tapojen mukanaan tuomat realiteetit, jotta eläinlääkäreiden, 
eläinten ja niiden omistajien kannalta järkevät toimintatavat ovat mahdollisia. Val-
tuuskunnalla on sanansa sanottavana vielä ainakin lausuntovaiheessa.  

Koska olin valtuuskunnan syyskokouksen aikaan nautakongressimatkalla Santia-
gossa, kiitän vielä kautensa päättänyttä valtuuskuntaa sekä liiton hallitusta ja liiton 
väistynyttä puheenjohtajaa hyvästä yhteistyöstä. Edelleen kiitän minua äänestäneitä 
liiton jäseniä ja uutta valtuuskuntaa minulle osoittamastanne luottamuksesta. Pyrin 
voimavarojeni mukaan olemaan sen arvoinen. Kieltämättä katselen vieläkin maailmaa 
joskus taannoisesta kuntapraktikon näkövinkkelistä, mutta ehkäpä tämä yli kymme-
nen vuoden leipätyö elintarviketeollisuuden työrukkasena tautitorjunnan etulinjassa 
ja eläinten terveydenhuollon parissa on antanut toisenlaistakin näkökulmaa asioihin.   

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
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