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 LAUSUNTO 
 
 2.5.2022 

 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
kirjaamo.mmm@gov.fi 
 
Viite: VN/32893/2021 
 
 
Asia: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinlääkärinammatin  
harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta sekä yliopistolain 7 ja 37 §:n muuttamisesta 
 
 
Eläinlääkäriliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen. 
 
 
Eläinlääkäriliitto yhtyy esitysluonnoksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan 
erikoistumiskoulutuksella kokonaisuutena on olennainen merkitys ammattikunnan osaamistason 
kohottamisen ja yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin vastaamisen kannalta. Eläinlääkärien 
erikoisosaamisen ja samalla erikoiseläinlääkärien tarve on lisääntynyt, ja on toivottavaa, että 
erikoiseläinlääkäreitä koulutetaan myös tulevaisuudessa.  
 
Esityksessä todetaan, että koulutuksen tutkintomuotoisuuden poistuessa koulutukseen ei enää 
sovellettaisi yliopistolain 8 §:n säännöstä tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuudesta. Tämä 
johtaisi siihen, että yliopisto voisi jatkossa periä koulutuksesta erikoistujalta maksuja. 
Erikoiseläinlääkärikoulutuksen maksullisuus ei ole toivottavaa, koska se ei edistäisi yhteistä tavoitetta 
lisätä erikoistuneiden eläinlääkärien määrää. Eläinlääkäriliitto kannattaa erikoistumiskoulutuksen 
säilyttämistä erikoistujalle maksuttomana, kuten myös lääkärien ja hammaslääkärien 
erikoistumiskoulutus on. Erikoistuja joutuu jo nyt vastaamaan kuluista, jotka syntyvät mahdollisesta 
asunnon vuokraamisesta koulutuspaikkakunnalta sekä matkustuskuluista kotipaikkakunnalle 
koulutuksen aikana. Erikoistujan itsensä tai hänen työnantajansa maksettavaksi tulevat lisäksi 
kurssimuotoisen koulutuksen maksut, jotka voivat olla tuhansia euroja. 
 
Lisäksi erikoistuvan eläinlääkärin palkassa on jo otettu huomioon erikoistujan asema koulutettavana ja 
se on selvästi muissa tehtävissä toimivalle, vastaavan kokemuksen omaavalle eläinlääkärille 
maksettavaa palkkaa matalampi. On huomioitava, että jos lisäksi itse erikoistumiskoulutuksesta tulisi 
erikoistujalle kuluja, tämä vähentäisi eläinlääkärien motivaatiota sitoutua pidempiaikaiseen maksulliseen 
koulutukseen sekä mahdollisuuksia erikoistua. Uhkana on, että eläinlääkärit päätyvät suorittamaan 
kiinnostuksensa kohteena olevan eläinlääkinnän alan kotimaisia ja ulkomaisia jatkokoulutuksia, mutta 
jättävät varsinaisen erikoiseläinlääkärikoulutuksen suorittamatta. 
 
Erikoistumiskoulutusta on tarpeen jatkuvasti kehittää. Ministeriöiden eli maa- ja metsätalousministeriön 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriön on syytä käydä sekä keskenään että sidosryhmien kanssa 
säännöllisesti vuoropuhelua eläinlääkärien erikoistumiskoulutuksesta. Eläinlääkäriliitto ehdottaa, että 
perustetaan lakisääteinen elin, jonka tehtävinä ovat säännöllisesti seurata ja kehittää 
erikoiseläinlääkärikoulutusta sekä tehdä aloitteita tähän liittyen. Elimeen tulisi kuulua ministeriöiden 
lisäksi ainakin koulutuksen järjestäjän, palvelujärjestelmän, ympäristöterveydenhuollon 



viranomaistehtävien ja Eläinlääkäriliiton edustajat. Samat eläinlääkärit valmistuvat ensin perustutkintoon 
ja jatkavat erikoistumiskoulutukseen. On tärkeää, että erikoistumiskoulutusta tarkastellaan 
kokonaisuutena laadun ja koulutettavien määrän osalta jatkumona perustutkinnolle. Yhteinen 
keskustelufoorumi kaikkien osallisten kesken palvelisi tätä tarkoitusta hyvin. 
 
Suomen Eläinlääkäriliitto ry 
 
Kunnioittaen, 
 
Katri Kiviniemi  
puheenjohtaja    
 


