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Katse tulevaan 
Uusi vuosi ja samalla uuden valtuuskunnan kolmivuotiskausi on alkanut. 
Keväällä valtuuskunta linjaa kokouksessaan liiton toiminnan suuntaviivat 
ja painopisteet. Nyt on jokaisen liiton jäsenen aika miettiä, minkälaisen 
tulevaisuuden haluamme eläinlääkärikunnalle. Voit vaikuttaa valmisteluun 
valtuutettujen kautta. 

Vuonna 2011 tiedekuntamme järjesti tilaisuuden ”Tulevaisuusseminaari 
2020”, jossa pohdittiin eläinlääkärien roolia vuonna 2020. Kaukana tuntuva 
aika on yllättävän lähellä; ensi syksynä opintonsa alkavat eläinlääketieteen 
opiskelijat aloittavat työelämänsä noin vuonna 2020. Seminaarissa todettiin, 
että suurinta osaa eläinlääkäreistä kiinnostaa tulevien eläinlääkärien määrä, 
eläinlääkärien erilaiset työtehtävät sekä kuinka eläinlääkintähuolto maassamme 
järjestetään. Koulutuksemme on laaja ja monipuolinen, joten on tärkeätä myös 
kartoittaa ja pyrkiä laajentamaan työtehtäviä perinteisten eläinlääkärintöiden 
ulkopuolelle.

Koska eläinlääkärien koulutuksen on vastattava yhteiskunnan tarpeisiin, 
on olennaista nähdä yhteiskunnan muutoksen suunta. Eläinlääkinnässä 
suunta näyttää olevan kohti suurempia yksiköitä, niin tuotantoeläintiloilla, 
valvontayksiköissä kuin eläinlääkintäyrityksissäkin. Lisäksi tiede ja tutkimus 
kehittyvät ja maamme kansainvälistyy edelleen.

Viime vuonna valtioneuvosto kartoitti kunnilta mahdollisesti karsittavia 
tehtäviä. Listalla oli myös eläinten terveyden- ja sairaanhoito. Eläinlääkintä-
huolto on kunnille edullinen tehtävä; eläinlääkärien peruspalkat ovat pienet ja 
eläinten omistajat maksavat suurimman osan eläinlääkärin kokonaisansioista. 
Ympäristöterveydenhuolto on lisäksi nykyisin järjestetty laajempien alueiden 
kesken ja useita pieniä kunnaneläinlääkärin vastaanottoja on suljettu. Jäljelle 
jääneitä menoja on jakamassa useampi kunta, jolloin eläinlääkintähuollon 
kustannukset kuntaa kohden ovat pääsääntöisesti laskeneet. Silti säästää pitää. 
Tämä kamreerimainen suhtautuminen on johtanut esimerkiksi lemmikkien 
hoidon tarpeen vähättelyyn. Säästäminen tässä kohdassa on kovin lyhytnä-
köistä ja eläinsuojelullisesti arveluttavaa. Jos kunnaneläinlääkärit eivät omalta 
osaltaan hoida kaikkia eläinlajeja, jää osa eläimistä erityisesti päivystysaikana 
ilman apua. Haastavin asetelma on sellainen, että kunnaneläinlääkärit eivät 
saisi hoitaa pieneläimiä päiväsaikaan. Kuitenkin päivystysaikana heillä tulisi 
olla täysi valmius ja hoitorutiini myös pieneläinten hoitamiseen. Eläinten 
hyvinvointi olisi uhattu, mikäli kunnilla ei enää olisi velvollisuutta huolehtia 
kaikkien eläinlajien sairaanhoidosta.

Meidän eläinlääkärien tulee aktiivisesti pohtia eläinlääkärin etiikkaa, mo-
raalia ja kollegiaalisuutta. Yhä useampi työnantaja ei ole saanut eläinlääkäri-
en eettistä koulutusta. Joutuvatko eettisyys ja taloudellisuus tulevaisuudessa 
yhä useammin törmäyskurssille? Mikä on eläinlääkärin rooli tulevaisuuden 
yhteiskunnassa? Eläinlääkärien historiankirjoja lukiessa, rooli kansanterveyden 
edistämisessä on ollut merkittävä. Kollegat ovat nähneet ja tunnistaneet zoo-
noosien torjunnan merkityksen ja pystyneet sitkeällä ja määrätietoisella työllä 
hävittämään maastamme merkittävän joukon tauteja. Mistä oman aikamme 
eläinlääkärit muistetaan? Entä vuonna 2020 työnsä aloittavat? Eläinlääkärien on 
syytä edelleen toimia aktiivisesti yhteiskuntamme jäseninä, antaa oma osaa-
misemme laajempaan käyttöön ja tarttua uusiin haasteisiin. Antakaa viestinne 
kuulua liiton käytännön toimintaan suorin yhteydenotoin ja valtuuskunnan 
jäsenten kautta.
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