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Mitä väliaikaisilla praktiikkaoikeuksilla saa tehdä? 
 
Eläinlääkäriliiton juristeilta kysytään usein, millaisissa työtehtävissä väliaikaiset praktiikkaoikeudet 
saanut eläinlääketieteen opiskelija voi toimia. Tässä on selvitys asiasta. 
 
Eläinlääketieteen opiskelijoille myönnettävillä väliaikaisilla praktiikkaoikeuksilla on kahtalainen 
tehtävä: niiden avulla annetaan opiskelijalle mahdollisuus saada elintärkeää käytännön kokemusta 
ja oppia alalta ja toisaalta ne mahdollistavat osaltaan, että vakituiset eläinlääkärit voivat edes 
joskus viettää hiukan lomaa. 
Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaan henkilö, joka on suorittanut Suomessa 
eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon ja tarvittavat opintosuoritukset eläinlääketieteen 
lisensiaatin tutkinnosta, saa ennen eläinlääkäriksi laillistamista harjoittaa väliaikaisesti, enintään 
kolme vuotta, eläinlääkärinammattia laillistetun tai sellaisen ulkomailla laillistetun eläinlääkärin, 
jolla on lupa toimia Suomessa eläinlääkärinä, sijaisena. Kolmen vuoden määräaika lasketaan 
edellä tarkoitetun oikeuden saavuttamisesta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira voi erityisistä 
syistä pidentää kyseistä aikaa. 
Evira voi erityisesti perustellusta syystä myöntää oikeuden harjoittaa väliaikaisesti 
eläinlääkärinammattia sellaiselle toisessa Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa eläinlääkäriksi opiskelevalle henkilölle, joka on suorittanut eläinlääketieteen 
kandidaatin tutkintoa ja 1 momentissa tarkoitettuja opintosuorituksia vastaavat opinnot. 
Olennaista on, että väliaikaisilla praktiikkaoikeuksilla saa toimia vain laillistetun 
eläinlääkärin sijaisena. Jokaisen opiskelijan tulee siten saada tietää, kenen sijaisena hän toimii. 
Opiskelija voi yhtä aikaa sijaistaa useampaakin laillistettua eläinlääkäriä, mutta yhdellä laillistetulla 
eläinlääkärillä voi kerrallaan olla vain yksi kokoaikainen opiskelijasijainen. 
Sijaisen tarpeen tulee olla aito. Opiskelija voi toimia laillistetun eläinlääkärin sijaisena sekä 
yksityissektorilla että julkisella sektorilla. Tyypillisimpiä tilanteita ovat vakituisten 
kunnaneläinlääkärien lomien tuuraukset. Sijaistaminen on mahdollista ainoastaan työsuhteessa tai 
virkasuhteessa, joten laki sulkee pois vaihtoehdon, että väliaikaiset praktiikkaoikeudet saanut 
opiskelija voisi toimia puhtaasti itsenäisenä ammatinharjoittajana tai omistamansa yhtiön nimissä. 
Työn sisällöstä voidaan todeta, että lain mukaan eläinlääkärinammatin harjoittaja ei saa suorittaa 
toimenpiteitä, joihin hänen koulutustaan tai kokemustaan on pidettävä riittämättömänä tai 
toimintamahdollisuuksiaan rajoitettuina. Sääntö koskee ennen kaikkea opiskelijoita. Väliaikaiset 
praktiikkaoikeudet omaavaa opiskelijaa ei näin ollen tule missään tilanteessa asettaa vastaavan 
eläinlääkärin asemaan. 
Eläinlääkäriliiton kanta on, että jokaiselle eläinlääkärin sijaisuutta tekevälle opiskelijalle tulisi 
nimetä työnantajan toimesta ohjaava eläinlääkäri, joka tarvittaessa neuvoo opiskelijaa. 
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