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Pyydettynä lausuntonaan Suomen Eläinlääkäriliitto ry toteaa: 
 
 

Liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: 
 
Eläinlääkärin pätevyys määritellään nykyisin monessa säädöksessä. Laki eläinlääkärin 
ammatin harjoittamisesta, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus, 
eläinlääkintähuoltoasetus, sekä direktiivi ammattipätevyyden tunnustamisesta säätelevät 
monin osin samaa asiaa. Eri maissa opiskelleiden eläinlääkärien pätevyyden arvioinnissa 
on runsaasti epäselvyyttä. Liitto katsoo, että on tarpeen selventää kansallisia vaatimuksia 
EU-ETA-alueella opiskelleiden eläinlääkärien ja EU-ETA-alueen ulkopuolella opiskelleiden 
välillä. Ongelmaa ei tule ratkaista keventämällä tai lisäämällä eritasoisia vaatimuksia vaan 
selventämällä kansallisesti viranomaisten roolia ja pätevyyden kriteereitä. Koska 
pätevyysvaatimukset jo nykyisin ovat erittäin sekavat, liitto vastustaan eriarvoisuuden ja 
erilaisten pätevyysvaatimusten lisäämistä.  
 
Liitto kannattaa hanketta, jolla eläinlääkärin ja virkaeläinlääkärin pätevyydet säädeltäisiin 
yhdessä kansallisessa säädöksessä. Hankkeella selkeytettäisiin ulkomailla opiskelleiden 
eläinlääkärien ja heitä virkatehtäviin rekrytoivien viranomaisten hallinnollista menettelyä. 
Tällä hetkellä sekavat kansalliset säädökset aiheuttavat sekaannusta ja epäselvyyttä. 
Virkapätevyydet tulisi säädellä niin, että samalla perehtymisellä tai kokeella hakija saisi 
pätevyyden eri valvontatehtäviin. 
 
Edotettu uudistus siitä, että Evira arvioisi ulkomailla kouluttautuneiden eläinlääkärien 
pätevyyden, on hyvä ja kannatettava. Ehdotus selventää ja yhdenmukaistaa nykyistä 
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tilannetta. Pätevyydet tulisi myös merkitä eläinlääkärirekisteriin, jolloin työnantajat ja muut 
tahot voisivat varmistaa ne sieltä. Nykyisin on lähes mahdotonta varmistua siitä, että 
valvontatehtävissä toimii siihen pätevät eläinlääkärit.  

 
Eläinlääkäriliitto vastustaa luopumista kielitaitolain ja asetuksen 854/2004 mukaisista 
virkaeläinlääkärin pätevyysvaatimuksista. Tarkastuseläinlääkäri käyttää merkittävää 
julkista valtaa ja siksi on välttämätöntä että hän tuntee lihantarkastuksen valvonnan ja 
hallinnon vaatimukset ja menettelyt. Lisäksi on välttämätöntä, että ollessaan viraston 
yhteisessä virassa hän täyttää kielitaitovaatimukset. Julkisen vallan käyttö ja kansalaisten 
oikeusturva vaativat hallinnollisten menettelyiden ja virallisten kielten hallintaa.  
 
Eviran esittämä sijaispula ei ratkea pätevyysvaatimuksia alentamalla. Keinoina tulee 
käyttää muun muassa tehtävän ja työnantajan houkuttelevuutta. Lisäksi liitto toteaa, että 
eläinlääkäreitä on tälläkin hetkellä työttömänä. Eviran tulisikin tehostaa avoinna olevien 
virkojen näkyvyyttä sekä tehdä tarkastuseläinlääkärien työ houkuttelevammaksi. Työn 
houkuttelevuutta lisää hyvän työnantajan maine. Virkojen näkyvyyttä voi lisätä 
ilmoittamalla avoinna olevista viroista Eläinlääkärilehdessä sekä liiton työpaikka sivuilla. 
Lisäksi liitto esittää, että opiskelijoiden mahdollisuutta toimia tarkastuseläinlääkärin 
sijaisina harkittaisiin uudelleen. Pätevyysvaatimusten keventäminen on kyseenalainen 
keino rekrytoida vähemmän päteviä ja kielitaidoltaan puutteellisia henkilöitä virkoihin. Liitto 
katsoo, että tällaiset keinot ovat arveluttavia ja kyseenalaisia. 
 
Lausunnolla olevan muutosesityksen perustelut ovat ristiriitaiset ja erikoiset. 
Muutosesityksessä ehdotetaan poikkeussääntöä osa-aikaisesti työskenteleville 
virkaeläinlääkäreille, jotka vastaavat pienten yritysten tarkastamisesta. Toisin sanoen 
halutaan säätää pieniä laitoksia osa-aikaisesti valvovia tarkastuseläinlääkäreitä koskevan 
kansallisen poikkeuksen käyttöönotosta. Tällöin valvonta-asetuksessa säädetty 
ammattipätevyys ei koskisi virkasuhteita, joiden tehtävät liittyvät pienten teurastamojen 
osa-aikaiseen valvontaan. Esityksessä ehdotetaan, että osa-aikaisuus olisi satunnaista tai 
tapahtuisi määrättynä aikana vuodessa, kuitenkin niin, että toiminta olisi pääosin muita 
tehtäviä, kuin lihantarkastusta ja siihen liittyvää valvontaa. Liitto katsoo, että satunnainen 
on korkeintaan 10 % tehtävistä, ei esimerkiksi puolet. Lisäksi Eläinlääkäriliitto toteaa, että 
muutettavana oleva laitosasetus muuttaa myös osan teurastamoista ns. 
pienteurastamoiksi. Tällöin osa-aikaisten ja samalla vähemmän pätevien 
tarkastuseläinlääkärien määrä esityksen mukaan lisääntyisi.  
 
Lisäsi ehdotus siitä, että ei olisi tarkoituksenmukaista vaatia näiltä viranomaisilta valvonta-
asetuksen mukaisten kokeiden järjestämistä tehtävin hakeutuville, ulkomailla 
kouluttautuneille henkilöille asettaa ikävällä tavalla eläinlääkärit keskenään eriarvoiseen 
asemaan. Esitetyt tavoitteet ovat päinvastaisia yleisen osaamisen edistämien kanssa. 
Liito pyrkii toiminnassaan edistämään eläinlääkärien pätevyyttä, osaamista ja kannattaa 
erikoistumista.   
 
Myöhemmin perusteluissa todetaan, että teurastamoissa tarkastuseläinlääkärien tehtäviä 
on käytännössä mahdollista järjestellä siten, että kaikki viranhaltijat eivät tarvitse 
molempien kotimaisten kielten taitoa. Johtava tarkastuseläinlääkäri ei välttämättä 
säännöllisesti ole läsnä tehtäessä lihantarkastusta tai lihantarkastuspäätöksiä.  
 
Kelpoisuusehtojen alentamista tulisi erittäin kriittisesti arvioida myös leikkaamoita 
valvovien kunnaneläinlääkärien kohdalla. Samoin kuin niiden kunnaneläinlääkärien 
kohdalla, jotka tekevät ante mortem tarkastuksia tiloilla.  
 
Liitto ehdottaa poroteurastamojen rajaamista kokonaan ulos esityksestä.  
 
 

 
 



Yksityiskohtaiset perustelut 
 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnon kohdalla tulisi mainita, että tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka ovat suorittaneet tutkinnon Suomessa. Tai vaihtoehtoisesti tulisi viitata direktiiviin 
ammattipätevyyden tunnistamisesta.  
 
Asetuksen 854/2004 vaatimus 200 tunnin harjoittelusta ennen itsenäistä toimintaa 
virkaeläinlääkärinä ei nykyisin Suomessa toteudu. Vaatimusta ja sen valvontaa tulisi 
selventää ja tehostaa merkittävästi.  
 

 
Muilta osin Suomen Eläinlääkäriliitto ry:llä ei ole luonnokseen huomauttamista. 
 
 
Kirsi Sario   Marjatta Vehkaoja  
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