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Kiitä ja kannusta 
Olen useita kertoja antanut julkisesti tunnustusta eduskunnan maa- ja metsä-
talousvaliokunnalle. Se on linjakkaasti − puoluerajoista välittämättä − ajanut 
suomalaisen maatalouden ja elintarviketuotannon etua. 

Syy siihen on selvä: nykyisessä kansainvälisessä myllerryksessä edus-
kunnan enemmistö antaa suuren arvon kotimaiselle energia- ja elintarvi-
ketuotannolle. Niiden koetaan olevan merkittävä osa kansallista turvalli-
suuspolitiikkaa. Suomalaisen ruoan turvallisuuden ja puhtauden eteen on 
tehty määrätietoista työtä jo vuosikymmeniä. Myös eläinten hyvinvointiin 
on kiinnitetty huomattavasti enemmän huomiota kuin ehkä missään muussa 
maassa. 

Eviran ohella Eläintautien torjuntayhdistys ETT on tehnyt erinomaista 
työtä rehujen ja elintarvikkeiden turvallisuuden valvonnassa sekä eläintautien 
vastustustyössä. Kansainvälinen eläinkauppa on ollut järkevästi kontrolloi-
tua koko EU-jäsenyyden ajan. Siitä kiitoksena Suomen eläintautitilanne on 
tälläkin hetkellä poikkeuksellisen hyvä. 

Yksi elintarviketurvallisuuden keskeisiä vaatimuksia on harkittu ja kont-
rolloitu antibioottien käyttö. Yksistään Euroopan Unionin alueella kuolee 
vuosittain 25 000 ihmistä antibioottiresistenssien bakteerien aiheuttamiin 
infektioihin. 

Suomi on tässäkin suhteessa edelläkävijämaa, sillä antibioottien käyttö 
suomalaisessa eläinlääkinnässä on ollut määrältään kohtuullista ja laajakir-
joisten antibioottien käyttö vähäistä. Toivottavasti pystymme tämänkin elin-
tarviketurvallisuutta lisäävän tosiseikan hyödyntämään elintarvikeviennissä.

Elämme tällä hetkellä pisintä rauhan ajan laskukautta 150 vuoteen. Ta-
louspaineissa monia rakenteita uudistetaan, vaikka todelliset hyödyt saadaan 
vain toimintatapoja ja asenteita muuttamalla. Suomi ei nouse muulla kuin 
yrittämisellä ja työnteolla. 

Sen vuoksi eläinlääkärien kannattaa asettua asiakkaan tai elintarvikeyrit-
täjän asemaan ja kaikella tavoin auttaa heitä. Hallituksen lähiruoka- ja luo-
muohjelmat etenevät paremmin, jos myös valvontaa suorittavat viranomaiset 
tulkitsevat asioita yrittäjän eduksi tervettä järkeä käyttäen. 

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan ”kuuluisaa” sote-järjestämislakia. 
Peruspalveluministeri Huovinen ansaitsee kiitoksen siitä, että hän kuunteli 
lähetekeskustelussa tarkkaan toiveeni siitä, että valiokunta käsittelisi mie-
tinnössään ympäristöterveydenhuollon oleellista merkitystä osana toimivaa 
terveydenhuoltojärjestelmää. 

Lakiesitys ei ota kantaa ympäristöterveydenhuollon asemaan uudistukses-
sa, joten ainakin tämän hetken tietämyksen nojalla se jää maakunnallisten 
päättäjien harkinnan varaan. Eläinlääkärien kannattaa olla aktiivisia asian 
suhteen ja olla rohkeasti yhteydessä maakuntansa omiin poliittisiin päättäjiin. 

Sen sijaan eläinsuojelulakia nykyinen eduskunta ei ehdi käsitellä. Se jää 
seuraavalle eduskunnalle. Ainakin nykyinen valiokunta korostaa vahvasti 
maatalousyrittäjien investointisuojaa. Se nousee varmuudella esille esimer-
kiksi parsinavetoiden luvanvaraisuutta arvioitaessa. 

Kunnallinen eläinlääkintähuolto on tehnyt arvokasta eläinsuojelutyötä 
päivystämällä ympärivuorokautisesti suhteellisen pienellä korvauksella. Itse 
en tätä järjestelmää menisi kovin paljon muuttamaan, sillä se on taannut 
eläinlääkintähuollon toimivuuden kaikkialla Suomessa. Uudistuksia ei pidä 
tehdä vain uudistusten takia. 
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