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Laki ammatinharjoittamisesta muuttuu
Eläinlääkäriliiton keskeisiä tehtäviä on osallistua lainsäädännön
kehittämiseen ja lainmuutosten
valmisteluun. Tällä tavoin voimme
vaikuttaa eläinlääkärin ammattiin
ja eläinlääkärin tekemiin töihin
sekä antaa omaa osaamistamme
ja asiantuntemustamme säädösten
valmisteluun. Moni laki vaikuttaa
siihen, mitä töitä ja miten eläinlääkärit tekevät. Koska lainsäädäntöön vaikuttaminen on tärkeätä ja
ammattikunnan näkemykset pitäisi
voida huomioida, voi jokainen
jäsen seurata lausunnoilla olevia
säädöksiä liiton verkkosivuilla.
Muutosesityksiin voi myös vaikuttaa lähettämällä omat näkemykset
liiton toimistoon. Ne otetaan huomioon lausunnoissa, joita liitossa
valmistellaan.
Toukokuun alkuun mennessä esitetään muutettavaksi lakia
eläinlääkärinammatin harjoittamisesta, niin sanottua ammatinharjoittamislakia. Se koskee kaikkia
eläinlääkäreitä: lailla varmistetaan,
että eläinlääkärillä on tarvittava
koulutus ja ammattitoiminnan
edellyttämät valmiudet. Lisäksi
lailla säädetään oikeudesta eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen.
Eläinlääkärin ammatti on yksi harvoista autonomisista ammateista,
jossa tutkimus, diagnoosin teko ja
hoidon määrääminen on vain ja
ainoastaan eläinlääkärin tehtävä.
Siksi on tärkeätä, että ammattia
myös säädellään. Lakimuutos perustuu ammattipätevyyden tunnistamista koskevan direktiivin
muutosten täytäntöönpanoon. Direktiiviä on valmisteltu Euroopan
unionissa jo vuosia.
Lakimuutoksella helpotettaisiin muualta Euroopan unionin
jäsenvaltioista tulevien eläinlääkärien laillistamista Suomessa.
Pääsääntönä olisi, että laillistumishakemuksen asiakirjoja ei enää
tarvitsisi esittää alkuperäisinä eikä
virallisesti käännettyinä. Vain niissä

tapauksissa, joissa Evira epäilee asiakirjojen aitoutta, se voisi
pyytää asiakirjoja alkuperäisinä.
Suomessa on viimeisten vuosien
aikana laillistettu merkittävä määrä
ulkomailta tulleita eläinlääkäreitä,
joten muutoksella voi olla vaikutusta eläinlääkärien määrään.
Lisäksi eri jäsenmaiden yliopistojen

pitomenettelyyn. Tämän vuoksi
esitetään, että Evira ja aluehallintovirasto käsittelisivät kanteluja
vain siinä laajuudessa, kuin se
olisi valvonnan kannalta perusteltua. Vain silloin, kun olisi syytä
ryhtyä hallinnolliseen ohjaukseen,
käytettäisiin täysimittaista tutkintaa.
Muutoin asia tutkittaisiin nopeam-
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tutkintojen tunnistamista esitetään
helpotettavaksi.
Koska Eläinlääkäriliitto ei voi
vaikuttaa muualla koulutettujen
eläinlääkärien määrään, olemme
esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopistoon
sisään otettavien eläinlääketieteen
opiskelijoiden määrän vähentämistä.
Toinen merkittävä uudistus on
hälytysjärjestelmän kehittäminen.
Sillä jäsenmaiden viranomaiset
voivat vaihtaa tietoja eläinlääkäreihin kohdistuvista kielloista ja
rajoituksista. Jos eläinlääkäriltä
poistetaan ammatinharjoittamisoikeudet tai niitä on rajoitettu,
välittyisi tieto hälytysjärjestelmän
kautta kaikkiin jäsenmaihin.
Kolmas muutos koskee kantelumenettelyjen keventämistä.
Kantelujen määrä on lisääntynyt vuosittain, ja kuitenkin harva
kantelu johtaa varsinaiseen kurin-

min. Muutos vapauttaisi valvontaresursseja olennaisiin asioihin ja
oma-aloitteiseen ohjaukseen.
Lakiin esitetään lisättäväksi
säännökset huomautuksen antamisesta ja asianmukaisesta ammattitoiminnasta. Lisäksi esitetään, että
Eviralle, laillistamisesta vastaavalle
viranomaiselle, tulisi mahdollisuus
tehostaa uhkasakolla antamiaan
työkyvyn ja ammattitaidon selvittämistä koskevia määräyksiä.
Muutos tehostaa valvonnan vaikuttavuutta ja herättää eläinlääkärit
huomaamaan, mikäli työkyky on
merkittävästi heikentynyt. Lain
uudistuksilla toteutetaan ammattipätevyysdirektiivin muutokset
myös Suomessa.
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