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Ryhtiä täydennyskoulutukseen 
Eläinlääkäriliiton uusi koulutuspoliittinen valiokunta aloitti työnsä vuoden 
alussa. Sen tehtävinä on seurata ja pitää esillä täydennyskoulutus- ja erikois-
tumisopintoasioita, seurata eläinlääkärikoulutuksen vastaavuutta yhteiskunnan 
tarpeisiin sekä ottaa kantaa opiskelijamääriin sekä opiskelijamateriaaliin. 
Lisäksi valiokunta selvittää mahdollisuutta osaamisrekisterin luomiseen sekä 
käypähoitosuositusten valmisteluun.

Eläinlääkärin perus- ja jatkokoulutusta pohditaan ensisijaisesti eläinlää-
ketieteellisessä tiedekunnassa. Lisäksi tarvitaan asiantuntijoita linjaamaan ja 
suunnittelemaan eläinlääkärien täydennyskoulutusta. On hienoa, että liiton 
koulutuspoliittisen valiokunnan jäsenet pääsevät osallistumaan tiedekunnan 
perus- ja täydennyskoulutusta kehittäviin työryhmiin. Liitolla on edustaja 
täydennyskoulutustyöryhmässä, opiskelijoiden rekrytointityöryhmässä ja tie-
dekuntaneuvostossa. Eläinlääkäriliitto pääsee vaikuttamaan eläinlääkärin am-
mattiin valmistuvien opintoihin alusta asti sekä suunnittelemaan pitkäjänteistä, 
suunnitelmallista ja koordinoitua täydennyskoulutusta, jonka olisi tarkoitus 
vastata työelämän arjen ja yksilön tarpeisiin.

Eläinlääkärien täydennyskoulutus on vilkasta, yhdistykset järjestävät omat 
korkeatasoiset koulutuspäivänsä vuosittain. Suomen Eläinlääkäriliitto järjestää 
vuotuiset Eläinlääkäripäivät, Fennovet useita tilaisuuksia vuosittain ja lääke-
teollisuus järjestää omia koulutustilaisuuksiaan. Haasteena on ollut koordinoi-
mattomuus: kukaan ei seuraa eikä kokonaisvaltaisesti suunnittele koulutusti-
laisuuksia ja  aiheita, tapahtumien toistuvuutta ja jatkuvuutta kokonaisuutena. 
Tiedekuntaan perustettiin vuosien tauon jälkeen täydennyskoulutustyöryhmä, 
jonka tehtävänä on koordinoida eläinlääkäreille annettavaa täydennyskoulu-
tusta. Koulutuksen koordinointi palvelee myös erikoistujia. Erikoistuvat eläin-
lääkärit keräävät osan jatkotutkinnostaan täydennyskoulutuksista. Silloinkin on 
tärkeää, että erikoistuja voi suunnitella koulutuksensa jopa vuosien päähän. 
Täydennyskoulutuksessa tuotetaan toistuvia, erikseen sovitulla taajuudella to-
teutuvia suunnitelmallisia täydennyskoulutustilaisuuksia eläinlääkinnän kaikille 
toiminta-alueille. Koulutuksen tarjoajat suunnittelevat yhdessä, kuka mitäkin 
koulutusta tarjoaa vuoden mittaan, jotta vältytään päällekkäiseltä tarjonnalta.

Täydennyskoulutuksen tavoitteena on syventää tietoa järjestelmällisesti 
peruskoulutuksen luomalle pohjalle. Haasteena on ammattikunnan työteh-
tävien moninaisuus. Koulutustarjontaa tarvitaan praktiikassa, valvonnassa ja 
tutkimuksessa. Praktiikassa tarvitaan vähintäänkin tuotantoeläinten, hevosten 
ja pieneläinten sairauksiin liittyvän osaamisen pitämistä ajan tasalla, kehittä-
misestä puhumattakaan. Tavoite on melkoinen: kullekin eläinlääkärille sopiva, 
etukäteen tiedetyin välein annettava, ammattitaitoa kehittävä koulutus koko 
työuran ajan. Pelkästään ajan tasalla pysymiseenkin tarvitaan koulutusta

Koulutuspoliittinen valiokunta on aloittanut työnsä reippaasti: jäsenet 
edustavat eläinlääketieteellistä tiedekuntaa, Eviraa, kunnan- ja yksityissektorin 
eläinlääkäreitä sekä Fennovet Oy:tä. Se valmistelee Eläinlääkäriliiton lausunnot 
ja kannanotot eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Akavan sekä eurooppalaisen 
eläinlääkärijärjestön eli FVE:n käsittelemiin asioihin. Valiokunta on myös ot-
tanut kantaa muista EU-maista kuin Suomesta valmistuneiden eläinlääkärien 
pätevöitymiseen virkatehtäviin. Suurin työ valiokunnalla on osallistua täyden-
nyskoulutuksen koordinointiin ja huolehtia osaltaan, että täydennyskoulutus 
pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen, on puolueetonta ja riippumatonta. Tähän 
työhön olemme saaneet valjastettua valiokuntaan erinomaiset asiantuntijat.
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