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Kevät on muutosten aikaa. Jos 
eduskunta ennen istuntokauden 
loppumista päättää sosiaali- ja 
terveystoimen suuresta uudistuk-
sesta, vaikuttaa se myös kuntien 
ympäristöterveydenhuollon ase-
maan. Noin puolet kuntien ym-
päristöterveydenhuollon yksiköistä 
on samassa organisaatiossa kuin 
terveystoimi. Ja sitten kun terveys-
toimi tuotetaan uudella, vielä päät-
tämättömällä tavalla, jää ympäris-
töterveydenhuolto näillä näkymin 
peruskuntiin ja hankkii kunnan 
organisaatiossa uuden kumppa-
nin. Ympäristöterveydenhuollon 
ensisijainen tehtävä on eläinten 
ja ihmisten terveyden ja hyvin-
voinnin vaaliminen. Hyvinvoinnin 
edistäminen on merkittävästi hel-
pompaa yhdessä terveydenhuollon 
ammattilaisten kuin esimerkiksi 
teknisen toimen kanssa. Tervey-
denhuollon henkilökunnan kanssa 
keskustelemme samalla kielellä ja 
samoista asioista. Liiton tavoitteena 
on edelleen saumaton yhteistyö 
terveydenhuollon yhteydessä.

Toinen muutos, jota liitto pyrkii 
edistämään, on tiedekuntamme 
opiskelijamäärien vähentäminen. 
Tällä pyrkimyksellä tavoittelemme 
sitä, että eläinlääkärien kysyntä 
ja tarjonta olisivat suunnilleen 
tasapainossa. Tähän asti eläinlää-
käreistä on ollut pulaa, jolloin pä-
tevien hakijoiden puutteessa moni 
tehtävä on täytetty muilla kuin 
eläinlääkäreillä. Nyt vaikuttaa siltä, 
että nuorilla vastavalmistuneilla ja 
opiskelevilla eläinlääkäreillä alkaa 
olla huoli työpaikkojen riittävyy-
destä. Euroopasta on viimeisten 
vuosien aikana muuttanut merkit-
tävä määrä eläinlääkäreitä myös 
Suomeen. Tätä muuttoa ei osattu 
ennustaa, kun edellisen kerran sel-
vitettiin eläinlääkärien riittävyyttä 
vuonna 2011. 

Eläinlääkäriksi pääsee Suomessa 
opiskelemaan erittäin valikoitunut 
joukko. Ammatti on autonominen, 

näe eläinten olojen kurjistumista ja 
eläinten jättämistä hoidotta. 

Eläinlääkärien työterveyden 
edistäminen on tämän vuoden 
teemana. Eläinlääkärin ammatti 
on yhä sitovampaa kuin ammatit 
keskimäärin. Lisäksi eläinlääkäreil-
le tapahtuu paljon työtapaturmia. 
Eläinlääkäriliiton ja Työterveyslai-

Hyvinvointia!
akateeminen ja vaatii pitkän kou-
lutuksen. Liitto pitää tärkeänä, että 
vaativan ammatin palkka vastaa 
tehtäviä. Yhteiskunnassamme palk-
kataso määrittelee osittain ammatin 
arvostuksen. Ei ole hyväksyttävää, 
että arvostetun ja kiinnostavan lää-
ketieteellisen ammatin palkka on 
alle suomalaisen keskimääräisen 

palkan. Vaikka eläinlääkärin am-
matti on mitä suuremmissa määrin 
palveluammatti, voi eläinlääkärin 
antamaa palvelua antaa vain siihen 
laissa oikeutettu henkilö. Tämän 
tulee näkyä palkassa.

Pieneläinlääkinnässä suurimmat 
yksittäiset työnantajat suunnittele-
vat yhdistymistä: Univetin omistaja 
suunnittelee ostavansa Animagin. 
Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen 
selvittää vielä suunnitellun kaupan 
vaikutuksia markkinaosuuksiin, 
ennen kaupan hyväksymistä. 
Kauppa vaikuttanee sekä kulut-
tajien maksamiin hintoihin että 
eläinlääkärien palkkauksen eh-
toihin. Ruotsissa, jossa sijoittajien 
omistamia eläinlääkäriasemia on 
ollut kauemmin kuin Suomessa, 
ovat kuluttajien maksamat hinnat 
nousseet. Hintojen nousu ei ole 
huono asia, kunhan ihmisillä edel-
leen on varaa hoidattaa eläimensä, 
emmekä eläinsuojeluvalvonnassa 

Tämän 
tulee näkyä 
palkassa.

toksen tavoitteena on vähentää 
merkittävästi eläinlääkärien työ-
tapaturmia. Lisäksi tavoitteena on 
vähentää alkuraskauden riskejä. 
Ensimmäiset 12 raskausviikkoa 
ovat sikiölle herkkää aikaa. Tällöin 
on otettava huomioon erityisesti 
lääkeaineet ja muut kemikaalit 
sekä säteily. Erityisäitiyspäiväraha 
ei auta vielä tässä vaiheessa, vaan 
riskit on tiedostettava jo heti ras-
kauden alkuvaiheissa ja pyrittävä 
muokkaamaan työtehtävät myös 
sikiölle turvallisiksi.

Tavoitteena on edelleen terve 
ja hyvinvoiva eläinlääkäri – koko 
työuran ajan.
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