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Esimiehenä 
ympäristöterveydenhuollossa 

Valmistumisen jälkeen toimin maakunnassa kuntapraktikkona. 
Vastaanotoilla ei ollut tietokoneita eikä paljon muutakaan, navigaattoreita 

ei tunnettu, mutta eläimet tuli hoidettua. Paperityöt hoidettiin paperilla. 
Allergian muutettua suunnitelmia, löysin itseni kaupungineläinlääkärin 
sijaisen työstä ja sittemmin olen työskennellyt vakituisena viranhaltijana 
pääkaupunkiseudulla. 

Kokemusta kertyi elintarvikevalvonnasta, eläinsuojelusta, eläintaudeista, 
terveydensuojelusta ja praktiikasta. Esimiestyöhön perehdyin toimimalla 
esimiehen sijaisena monta vuotta. Kaikkia näitä kokemuksia, tietoja ja 
taitoja olen tarvinnut nyt kolmivuotisen esimiesurani aikana. Eläinlääkärin 
peruskoulutus ja ympäristöterveydenhuollon erikoistumistutkinto on antanut 
tietoja ja taitoja toimia ympäristöterveydenhuollon esimiehenä. Käymäni 
Tampereen yliopiston järjestämän ja Suomen Eläinlääkäriliiton tukeman 
eläinlääkäreiden johtamiskoulutuksen anti on siirtynyt käytäntöön. Paljon on 
ollut uusia asioita, opettelua, miettimistä ja selvittämistä: henkilöstöasioiden 
kiemurat eri sopimuksineen, talousasiat, lautakuntatyöskentely, kaupungin 
strategioiden omaksuminen ja vieminen oman yksikön arkeen ovat olleet 
kimuranttejakin ratkaistavia. 

Ympäristöterveydenhuollon esimiehen vastuuna on nähdä ala kokonai-
suutena ja priorisoida tehtäviä niin, että tärkeimmät asiat tulevat hoidettua. 
Toivoisin, että keskusvirastot tuntisivat ympäristöterveydenhuollon koko-
naisuuden paremmin ja kriittisimmät ja tärkeimmät tehtävät määriteltäisiin 
jo valvontaohjelmassa. Kuntien tuleekin olla aktiivisia seuraavan ohjelma-
kauden ohjelmien kehittämisessä. 

Esimiestyö on melko yksinäistä. Omista ja yksikön tekemisistä, tekemättä 
jättämisistä ja ikävistäkin päätöksistä on kannettava vastuu. On huolehditta-
va, että yksikkö toteuttaa tarkoitustaan ja pyrkii noudattamaan kaupungin 
ja valtion vaatimuksia. Samalla on huolehdittava, että työntekijät voivat 
mahdollisimman hyvin, työskentelyvälineet ovat riittävät ja työskentely-
olosuhteet ovat terveelliset ja turvalliset eli työsuojelunkaan vaatimuksia 
ei voi unohtaa. 

Toisaalta työssä on paljon tekijöitä, jotka antavat uutta intoa. Myöntei-
sen haasteen luovat ympäristöterveydenhuollon jatkuva muuttuminen ja 
uuden oppiminen, aina on tarvetta kehittää itseään. Ympäristöterveyden-
huollon valvonnan kehittäminen omassa yksikössä on palkitsevaa. Pidän 
myönteisenä, että keskusvirastot pyytävät kunnilta mielipiteitä ympäristö-
terveydenhuollon valvonnan kehittämiseen eli että asioihin voi vaikuttaa. 
Pienet onnistumiset KUTI-, YHTI-, OIVA-järjestelmien viidakossa, henki-
löstöasioissa, valvontasuunnitelmien ja raporttien laadinnassa ja valvonnan 
seurannassa tuovat yllättävästi potkua työhön. Ison plussan puurtamiseen 
tuovat ainutlaatuinen henkilöstö ja hyvä työilmapiiri. 

Työskentely ihmisten ja eläinten terveyden suojelemiseksi on vaativaa 
ja vaatii laaja-alaista osaamista. Eläinlääkärin koulutus on antanut hyvät 
eväät tehtävän toteuttamiseen.

Työntäyteistä, antoisaa syksyä!
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