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Kohti tulevaisuuden 
eläinlääkäriyttä

Viime vuosikymmenellä Eläinlääkäriliiton tavoite oli kunnallisten valvontayksiköi-
den koon kasvattaminen, kunnaneläinlääkärien työsidonnaisuuden vähentäminen, 
päivystysjärjestelmän uudistaminen sekä yksityisen ja julkisen palveluntarjonnan 
yhteistyön lisääminen. Tavoite on toteutunut hyvin uudessa eläinlääkintähuoltolaissa. 
Laki mahdollistaa edellä mainitun ja lisäksi eläinlääkintäpalvelujen tarjoamisen joko 
kunnan palveluna tai sopimuksen mukaan yksityisenä palveluna. 

Ammatissa tai työssä erikoistuminen lisää osaamista ja vähentää työn aiheuttamaa 
rasitetta. Erikoistumalla voi laaja-alaisesta toimenkuvasta parhaassa tapauksessa valita 
mielenkiintoisen palasen ja tuntea hallitsevansa sen. On tärkeää, että työyhteisössä 
on niin paljon työntekijöitä, että oman erikoistumisalan asioista voi keskustella ja 
uusiakin ideoita voi pohdiskella kollegojen kanssa. Keskustelevassa ja innostavassa 
työyhteisössä työhyvinvointi paranee ja sinne on helpompi saada sijaisia. 

Päivystyksestä aiheutuvaa työsidonnaisuutta voidaan vähentää. Lain tavoitteena 
on vähentää päivystyskertoja suurentamalla päivystysalueita, lieventää eläinlääkärin 
riittämättömyyden tunnetta eriyttämällä suureläin- ja pieneläinpäivystykset sekä 
ottamalla käyttöön keskitetty puhelinpalvelu. Keskitetyssä puhelinpalvelussa koulu-
tettu henkilö vastaisi puheluihin, ja siten niin sanotut turhat puhelut eivät häiritsisi 
päivystävän eläinlääkärin työtä. Kaksi uutta maakunnallista päivystysaluetta aloitti 
toimintansa vuoden vaihtuessa.

Eläinten terveydenhuoltotyössä, joka kunnan on järjestettävä, on vielä paljon ke-
hitettävää. Eläinlääkärit ovat muovanneet kiitettävästi terveydenhuoltoa, sen sisältöä 
ja toimivuutta. Sikaterveydenhuolto on jo luonteva osa arkea, mutta nautatiloista 
vain alle puolet on tehnyt terveydenhuoltosopimuksen. Nautatiloilla terveydenhuol-
tokäynnit eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti. Nautaterveydenhuoltoon on saatava 
porkkanoita, jotta tuottajat näkevät siinä mahdollisuuden oman työn edistämiseen. 
Terveydenhuolto kuten eläinten kaikkinainen hyvinvointi lisäävät tuotantoa ja pai-
suttavat sen myötä tuottajan kukkaroa ja saattavat vähentää myös henkistä painetta.

Kunta voi sopia lemmikkien eläinlääkintäpalveluiden tarjoamisesta yksityisen 
eläinlääkärin kanssa. Kunnan on kartoitettava palvelun tarjonta alueellaan ja tehtävä 
tarvittaessa sopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa. Tarvittaessa Eläinlääkäriliitto 
avustaa sopimusten tekemisessä. Sopimuksessa on sovittava saatavuus- ja laatuta-
voitteet sekä asiakkailta perittävistä hinnoista.

Kunnan on tehtävä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmansa kuluvan 
vuoden marraskuuhun mennessä. Sitä varten tulee kartoittaa tarkastuskohteet, ar-
vioida tarkastustiheys kohdekohtaisesti sekä tarkastuksen sisältö. Selvitettävää on 
vielä paljon. Säännöllisistä eläinsuojelulain mukaisista tarkastuksista on tehty vain 
noin 11 prosenttia ja nautaterveydenhuoltokäynneistä noin 60 prosenttia. Myös 
ennaltaehkäisevä työ ja neuvontatyö on lapsen kengissä. Eläinlääkärien osaaminen 
kannattaa tässäkin asiassa hyödyntää täysimääräisesti.

Lukujen valossa vaikuttaa siltä, että valvontaeläinlääkäreille on töitä. Nyt onkin 
ympäri maata auki lukuisia virkoja, jotka odottavat innokkaita hakijoita. Eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin saralla on runsaasti tarvetta neuvontatyölle. 

Paljon on vielä sarkaa kyntämättä, toivotan intoa ja menestystä eläinlääkin-
tähuollon toteuttamiseen. Tulevaisuutta pohditaan valtuuskunnan kokouksessa 
toukokuussa teemalla millaista on eläinlääkäriys kymmenen ja kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua. Näkemys tulevaisuudesta sisältänee myös tyytyväisen ja hyvin-
voivan eläinlääkärin. 
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