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Förtroende

Mår djuren redan tillräckligt bra? Riskerna för djursjukdomar är på uppgång, räcker 
vår förmåga till för att förbättra situationen? Hur kunde detta mätas? I Evira har man 
under de senaste månaderna dryftat strategiska frågor som är viktiga för hela vete-
rinärkåren. I strategin som sträcker sig till årtiondets slut sätter Evira upp långsiktiga 
mål och uppgifter som förutsätter särskilt fördjupade insikter. Arbetet färdigställs 
senast i slutet av våren.
Även jord- och skogsbruksministeriet publicerade på våren 2012 sin nya strategi fram 
till 2022. Ministeriet och Evira identifierar drivkrafterna för förändring på samma sätt: 
klimatförändringen och att bromsa och anpassa sig till den, ökad global handel, 
längre och mer komplicerade livsmedelskedjor, frågor gällande en ekologiskt hållbar 
ekonomi och matsäkerhet samt en ändrad, åldrande befolkningsstruktur. 
Av de inhemska trenderna lyfter man fram bland annat den fortsatta strukturföränd-
ringen inom lantbruket, ökade krav hos konsumenterna och ändringar i köpbeteendet 
samt fetmaepidemin och ökningen i typ 2-diabetes i anslutning till den.
När vi kombinerar detta med den europeiska finanskrisen och ett försämrat försörj-
ningsförhållande, känns det som om hela den nordiska eller finska välfärdsmodellens 
framtid är hotad. Arbetskarriärerna borde förlängas i början, i mitten och i slutet. 
Storbritanniens nuvarande och de baltiska ländernas tidigare besparingar och löne-
sänkningar på 25 procent verkar vara hårda medel särskilt då man vill uppnå en 
tillväxt som baseras på inhemsk konsumtion. Kanske vi får ett perspektiv genom att 
se oss omkring: finländarnas välfärd har på 50 år ökat på ett sätt som de som idag 
har uppnått medelåldern inte hade kunnat ana som barn. 
Den ekonomiska situationens inverkan på statsekonomin övervägs senast i budget-
manglingen i mars. Den ekonomiska ramen som gäller Evira under de senaste åren 
verkar emellertid vara jämn. Detta är ett resultat av det förtroende som Evira åtnjuter. 
Nu är det viktigt att fortsätta vara förtjänt av detta förtroende.
Förändringar känns ofta hotfulla eller skrämmande, särskilt eftersom en del av de 
antagna eller uppskattade riskerna kan förverkligas. Ett exempel på detta är klimat-
förändringen, som redan har gett sig till känna i vardagen hos alla som har sysselsatt 
sig med snöröjning denna vinter. Det lönar sig ändå att tänka på förändringar även 
som möjligheter. Att dra nytta av möjligheter förutsätter förberedelser, och förbere-
delser förutsätter tillförlitlig och analyserad information. Här ligger kärnan i Eviras 
kompetens, och det lönar sig att hålla fast vid den. För veterinärerna är det egentligen 
kritiskt att Evira bevarar sin handlingsförmåga i alla situationer.
Vi har lyckats i vårt arbete, och det är en bra utgångspunkt för att förbereda sig för 
framtiden. Evira har löst D-vitaminskandalen, EHEC-epidemin i obehandlad mjölk, 
listeriaepidemin i aladåber samt fisksjukdomar. Evira bygger obevekligt upp OIVA 
samt revisions- och informationssystem, utan att glömma välgörenhetsanvisningen 
och anmälan av fångstdag för fisk. Eviras riskbedömningsprojekt och vetenskapliga 
forskning noteras internationellt. De grundläggande uppgifterna genomförs på ett 
högkvalitativt sätt. Resultatet från FVO:s revision samt FINAS- och ISTA-revisionerna 
talar sitt tydliga språk: Evira är på rätt väg.
Många viktiga frågor är dock ännu på hälft, vilket även de skarpsynta revisionsiakt-
tagelserna konstaterar. Dessutom förändras världen omkring oss. 
Jag tror att vi måste granska Eviras arbete allt mer ur kundernas och samarbetspartner-
nas perspektiv. Även Evira ska lita på sina partner. Detta gäller särskilt veterinärerna: 
som intressegrupp, som kunder och som medarbetare. 
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